
کد دوره
مدت زمان 

دوره
ساعت برگزاریایام برگزاری

پیش )تاریخ شروع 

(بینی
(ریال)1399شهریه سال 

شهریه پرداخت نقدی یا 

ثبت نام آنالین

20:3099/07/28-14:30دوشنبه

13:3099/07/09-9:30چهارشنبه- شنبه 

20:3099/07/27505,444,000454,899,600-17:30یکشنبه3785216

20:3099/07/1311,880,00010,692,000-17:30یکشنبه۳۲۵۱36

۳۹۱۶۱۲۱۲۶217,430,0006,687,000

20:3099/07/1326,000,00023,400,000-17:30یکشنبه۳۵۷۴110

20:3099/07/28-14:30دوشنبه

13:3099/07/09-9:30چهارشنبه- شنبه 

۴۳۱۵۱۲۱۵۱12039,000,00035,100,000

20:3099/07/2316,000,00014,400,000-16:30چهارشنبه۳۹۵۴21

20:3099/07/2840,000,00036,000,000-17:30دوشنبه۳۹۱۴135

32,320,00029,088,000رزرو20:30-17:30دوشنبه۳۹۱۵108

1499/07/217,200,0006,480,000-10دوشنبه۳۷۸۴24

391212141

391212137

http://telegram.me/mirdamadmft

27,000,000

هماهنگی با دپارتمان

www.mftmirdamad.com

15,030,000

24,300,000

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad              @mftmirdamad-artarchitecture

دوره های کوتاه 

مدت

Object Design 

39141213850

دپارتمان هنر و معماری

عنوان دوره آموزشی

 پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته3844

ریز محتوای آموزشی

91,000,00091,000,000 390 پکیج معماری و 

دکوراسیون داخلی

16,700,000

هماهنگی با دپارتمان

(آنالین)دوره جامع طراحی مبلمان داخلی 

هماهنگی با دپارتمان
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اسکیس و راندو

32

پتینه دکوراتیو ساختمانی و مبلمان

(اپوکسی)کفپوش های سه بعدی و سقف دکوراتیو 

 بازاریابی معماری و طراحی داخلی در شبکه های اجتماعی

(مقدماتی ) طراحی فضای سبز و محوطه سازی 

(پیشرفته )طراحی فضای سبز و محوطه سازی 

طراحی نما با اصول ضوابط شهرداری

 عکاسی معماری و معماری داخلی و هنرهای تجسمی

چیف آرشیتکت

:  بروزرسانیتاریخ

1399/06/15

http://telegram.me/mirdamadmft
http://www.mftmirdamad.com/


کد دوره
مدت زمان 

دوره
ساعت برگزاریایام برگزاری

پیش )تاریخ شروع 

(بینی
(ریال)1399شهریه سال 

شهریه پرداخت نقدی یا 

ثبت نام آنالین

20:3099/07/28-14:30دوشنبه

13:3099/07/09-9:30چهارشنبه- شنبه 

13:3099/06/24-9:30دوشنبه

13:3099/06/26-9:30چهارشنبه

1499/07/21-9دوشنبه

20:3099/05/15-17:30پنجشنبه

13:3099/07/12-9:30شنبه

20:3099/07/22-17:30سه شنبه

20:3099/07/16-17:30چهارشنبه

20:3099/07/20-17:30یکشنبه

رزرو20:30-17:30دوشنبه

13:3099/06/24-9:30دوشنبه

13:3099/06/26-9:30چهارشنبه

20:3099/07/13-17:30سه شنبه-یکشنبه

20:3099/07/14-17:30دوشنبه

20:3099/06/26-17:30چهارشنبه

طراحی معماری و 

دکوراسیون 

داخلی مقدماتی

391212125138

391212126

عنوان دوره آموزشی

طراحی معماری و 

دکوراسیون داخلی 

متوسط

120

چیدمان در طراحی

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad              @mftmirdamad-artarchitecture

نورپردازی
طراحی معماری و 

دکوراسیون 

داخلی پیشرفته

391212127132

پایان نامه

3DMAX -V_ RAY
38,300,00034,470,000

Post Production

رزرو

نقشه کشی 

درک معماری

  اسکیس و راندو

سبک شناسی

رزرو

متره برآورد

شناخت مواد و مصالح

اسکچاپ

30,000,000

35,000,000

دپارتمان هنر و معماری

27,000,000

31,500,000

عنوان دوره آموزشی

 اتوکد

:  بروزرسانیتاریخ

1399/06/15



http://telegram.me/mirdamadmft
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www.mftmirdamad.com

http://telegram.me/mirdamadmft
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