
(ریال)شهریه دوره (پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دورهکد دوره

20:301401/11/09-17:30سه شنبه_یکشنبه

13:301401/10/25-9:30سه شنبه- یکشنبه

Free Hand Drawing ( اسکیس و راندو)

( درک معماری)طراحی مفهومی 
(نقشه کشی )مهارت های ترسیمی و استانداردهای داخلی 

اتوکد
(سبک شناسی)تاریخچه معماری داخلی 

(شناخت مواد و مصالح)آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی 

(متره برآورد)آنالیز اجرایی معماری داخلی 

اسکچاپ

design studio(چیدمان در طراحی)

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

3DMAX-V_RAY

Post Production

(پایان نامه) Final Design Studioمهارت ارتباط با کارفرما و 

20:301401/10/2652,000,000-14:30دوشنبه391212125138

20:301401/10/2662,000,000-14:30دوشنبه۳۹۱۴135

۳۹۱۵10850,000,000

97,000,000رزرو20:30-17:30یکشنبه3785216

(ریال)شهریه دوره (پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دورهکد دوره

21,000,000هماهنگی با دپارتمان20:30-17:30چهارشنبه۳۲۵۱36

20:301401/11/09-17:30سه شنبه_یکشنبه

13:301401/10/25-9:30سه شنبه- یکشنبه

20:301401/10/2458,000,000-17:30شنبه۳۹۱۶۱۲۱۶۵40

13:301401/11/09-9:30یکشنبه

20:301401/10/25-17:30یکشنبه

14:001401/10/2054,800,000-10:00سه شنبه۴۸۸۵50

۳۹۵۴2123,000,000

25,500,000رزرو20:30-17:30چهارشنبه- شنبه ۳۹۷۷40

۳۷۸۴2414,000,000

14:001401/10/2522,000,000-10:00یکشنبه۳۹۱۴۱۲۱۳۳40

۳۹۱۴۱۲۱۴۲2417,600,000

۳۹۱۶۱۲۱۲۶2113,000,000

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی 

پیشرفته

(آنالین )اسکیس و راندو 

http://telegram.me/mirdamadmft
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رزرو

121,520,000

رزرو

دپارتمان هنر و معماری

29,000,000

ریز محتوای آموزشی
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دوره ها

 (دکوراتور داخلی  )آشنایی با اصول و ضوابط چیدمان 

 عکاسی معماری و معماری داخلی و هنرهای تجسمی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی 

متوسط

391212125

1401/10/25

294

(مقدماتی ) طراحی فضای سبز و محوطه سازی 

(پیشرفته )طراحی فضای سبز و محوطه سازی 

طراحی نما با اصول ضوابط شهرداری

138

 Object Design - طراحی مبلمان داخلی

13:30-9:30سه شنبه- یکشنبه

20:30-17:30سه شنبه_یکشنبه

13کد  (آنالین)طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

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

52,000,000

13:301401/10/25-9:30یکشنبه

دپارتمان هنر و معماری

گروه آموزشی

149,000,000 3844390

عنوان دوره آموزشی

(133کد) پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته  

(132کد) پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته  

ی
ن داخل

ی و دکوراسیو
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132پکی

120 391212126

391212127

59,000,000

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی 

مقدماتی

1401/11/09

http://telegram.me/mirdamadmft

تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 

چیف آرشیتکت

هماهنگی با دپارتمان
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      Follow us on Instagram @mft.mirdamad _ @mftmirdamad-artarchitecture  

هماهنگی با دپارتمان
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Sketchup & Vray 

هماهنگی با دپارتمان

هماهنگی با دپارتمان

عنوان دوره آموزشی

 بازاریابی معماری و طراحی داخلی در شبکه های اجتماعی

391412138
اسکیس و راندو

                          پکیج جامع دوره طراحی مبلمان داخلی                                    
(Object Designطراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی و متوسط و دوره )

 پتینه مقدماتی تا پیشرفته

50

دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی

14:001401/10/21-9:00چهارشنبه

14:301401/10/29-8:30پنجشنبه

1401/10/17: بروزرسانیتاریخ

1401/10/17: بروزرسانیتاریخ

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

