
(ریال)شهریه دوره  شروع پیش بینی شدهساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیگروه آموزشیردیف

1
سطح مقدماتی  -ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 

(حضوری و آنالین)
21:001401/04/1458,000,000-17:00سه شنبه153812123120

141401/04/1022,000,000-9جمعه15381312350(حضوری و آنالین) دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی2

14:301401/04/1023650000-8:30جمعه39141213160اتوکد دوبعدی4

14:301401/04/1018,550,000-8:30جمعه364442(آنالین)اتوکد دوبعدی 5

18,120,000رزرو18:30-14:30جمعه۳۹۱۴۱۲۱۳۰42(حضوری و آنالین)اتوکد سه بعدی 6

20:301401/04/0613,570,000-17:30دوشنبه39141213430(آنالین) فتوشاپ برای معماری7

20:301401/04/1227,600,000-17:30سه شنبه- یکشنبه 39141212960(حضوری و آنالین) معماری Revitنرم افزار 8

3914121356025,340,000راینو در معماری9

Lumion3914121543014,520,000نرم افزار 10

13:001401/04/26-9:00سه شنبه-یکشنبه11

20:301401/04/07-17:30سه شنبه-یکشنبه12

21:001401/04/0536,000,000-17:00سه شنبه- یکشنبه 648-154212125سطح یک و دو - SPSSتحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار 13

211401/04/0618,000,000-17دوشنیه15421212332سطح یک MATLAB(حضوری و آنالین)14

201401/04/1520,000,000-16چهارشنبه۱۵۳۷۱۸۱۴۴50(آنالین) SOLIDWORKS Iطراحی مکانیکی به کمک 15

211401/04/0720,000,000-17سه شنبه- یکشنبه 15371814350(حضوری و آنالین) CATIA Iطراحی مکانیکی به کمک 16

۴۵۴۲10036,000,000(حضوری و آنالین) 3D Max beginners to Advanced & Vray  دوره های آموزشی مدل سازی معماری

دوره های آموزشی ریاضی و آمار

دوره های آموزشی مهندسی  مکانیک

دوره های  آموزشی نقشه برداری3

دوره های آموزشی مهندسی عمران

دوره های آموزشی مهندسی معماری

دپارتمان علوم مهندسی گروه عمران و معماری

40,000,000 16:00-20:30 پنجشنبه 55

با هماهنگی دپارتمان

با هماهنگی دپارتمان

1401/03/26
153412124 

153412123
(حضوری و آنالین) (دو,سطح یک) Arc GISنرم افزار 
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(ریال)شهریه دوره  شروع پیش بینی شدهساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیگروه موزشیردیف

19:301401/04/03-14:30جمعه1

13:001401/04/22-9:00زوج2

19:301401/04/02-14:30پنجشنبه3

19:301401/04/03-14:30جمعه4

13:001401/04/22-9:00زوج5

19:301401/03/19-14:30پنجشنبه6

19:301401/04/03-14:30جمعه7

13:001401/04/22-9:00زوج8

19:301401/04/02-14:30پنجشنبه9

19:301401/04/03-14:30جمعه10

13:001401/04/22-9:00زوج11

20:001401/03/28-16:00شنبه12

19:301401/04/02-14:30پنجشنبه13

20:301401/04/0611,110,000-17:30دوشنبهIndesign43131313230نرم افزار 14

11,110,000رزرو13-9جمعهCorel Draw43131412330آموزش نرم افزار 15

16Adobe Illustrator ( آنالین)14:001401/04/0911,480,000-09:00پنجشنبه3704

17Adobe Illustrator ( حضوری)14:001401/04/0913,750,000-09:00پنجشنبه۴۳۱۳۱۴۱۳۱

21:001401/05/0321,000,000-16:00دوشنبه15401212445(حضوری و آنالین) MS Projectبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 18

19:301401/04/3025,000,000-14:30پنجشنبه15401213350(حضوری و آنالین)  Oracle Primavera P6برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 19

14:001401/05/1419,000,000-9:00جمعه15401212332(حضوری و آنالین)  PMBOK 6اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 20

21
 & PMBOK, MSP)مبانی و نرم افزارهای کاربردی  –مدیریت پروژه حرفه ای 

Primavera P6) (حضوری و آنالین)
21:001401/05/0355,000,000-16:00دوشنبه154012130106
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50

دوره های آموزشی مهندسی صنایع

دوره های آموزشی گرافیک

40

80

80 431312124

    دپارتمان علوم مهندسی گروه گرافیک، صنایع، مکانیک و ریاضی         

3703

24,080,000

15,840,000

(آنالین)فتوشاپ و ایالستریتور 

(آنالین)فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته 

3700

28,450,000فتوشاپ و ایالستریتور

17,840,000 50 4810 فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

1401/03/24: بروزرسانیتاریخ


