
 

  



Spring Timetable V.2 

 (CompTIA)پایه ای شبکه  های]دوره
  

 شهریه

 )تومان(
 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز

تعداد 

 ساعت
 نام درس

چهارشنبه ها -13الی  9 حضوری ندارد 1.400.000  20/02/2140  40 
A+ Essentials and IT Technician 

 افزار()دوره تکنسین سخت 

 ندارد 700.000

آنالین -حضوری هاجشنبه -30:20الی  30:16   26/1/1402 

30 
Network+ 

 

 
 

 )دوره عمومی آشنایی با مفاهیم شبکه(
 

 (CCNA،MCSA ،MikroTik)پیش نیاز 

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   8/2/1402 

آنالین -حضوری هاججمعه -19الی  14   15/2/1402 
ها پنجشنبه -19الی  14 آنالین  21/2/1402 

آنالین -حضوری ها جمعه -21الی  18   29/2/1402 
آنالین -حضوری ها پنجشنبه -30:20الی  30:17   4/3/1402 
آنالین -حضوری ها یکشنبه -13الی  9   7/3/1402 
آنالین -حضوری هاجشنبه -30:20الی  30:16   27/3/1402 

1.200.000 Network+ آنالین -حضوری ها دوشنبه -30:20الی  30:16   25/2/1402  30 Security+ 
 )مفاهیم امنیت شبکه(

 Exchange،  (MCSA)مهندسی شبکه مایکروسافت   های دوره

 

 شهریه

 )تومان(
 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز

تعداد 

 ساعت
 نام درس

6.900.000 Network+ 

آنالین -حضوری شنبه و دوشنبه -30:20الی  30:17   26/1/1402  

180 

MCSA: Windows 10 
 Installing and Configuring Windows 10 

Configuring Windows Devices  
 

MCSA: Windows Server 2022 
 Installation, Storage, and Compute with 

Windows Server 2022 

 Networking with Windows Server 2022  

 Identity with Windows Server 2022 

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:17   7/3/1402  

4.900.000 MCSA ها پنجشنبه -30:12الی  30:8 آنالین  28/2/1402  50 Designing and Deploying Microsoft Exchange 
Server 2019 

 



 [ 

 مهندسی شبکه لینوکس  دوره

 

 شهریه

 )تومان(
 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز

تعداد 

 ساعت
 نام درس

2.600.000 Network+ 

آنالین -حضوری ها  جمعه -30:13الی  30:8   25/1/1402  
50 Linux Fundamentals & Basic Administration  

LPIC-1 (Exam 101,102) آنالین -حضوری ها جمعه -18الی  14   19/3/1402  

2.900.000 LPIC-1 آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   24/3/1402  50 Linux Advanced Administration LPIC-2  
(Exam 201) 

2.100.000 LPIC-1 ها جمعه -13الی  9 آنالین  5/3/1402   Docker با Container مدیریت 40 

  Cloudو  DevOpsدوره های مرتبط با 
 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

7.900.000 Network+ 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -30:13الی  30:8   31/1/1402  
120 DevOps Administration Pack 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -19الی  14   4/3/1402  

4.000.000 DevOps Administration Pack آنالین -حضوری ها جمعه -13الی  9   19/3/1402  48 AWS Cloud Practitioner Essentials 

 های میکروتیک  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

1.500.000 Network+ 

ها جمعه -18الی  14 آنالین  25/1/1402  

24 MTCNA - MikroTik Certified Network 
Associate 

آنالین -حضوری ها جمعه -18الی  14   22/2/1402  

ها جمعه -13الی  9 آنالین  19/3/1402  

1.300.000 MTCNA ها جمعه -18الی  14 آنالین  19/3/1402  16 MTCRE- MikroTik Certified Routing Engineer 

1.300.000 MTCNA ها دوشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  1/3/1402  16 MTCSE- MikroTik Certified Security 
Engineer  

 



 

 های مهندسی شبکه سیسکو دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

3.500.000 Network+ 

آنالین -حضوری شنبه و دوشنبه -30:20الی  30:16   11/2/1402  

70 
CCNA 

Implementing and Administering Cisco Solutions   
 (200-301) 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -19الی  14   21/2/1402  

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   26/3/1402  

6.900.000 CCNA 

آنالین -حضوری هاججمعه -30:13الی  30:8   8/2/1402  

120 

CCNP Enterprise Pack: 

 ENCOR  
Implementing and Operating Cisco Enterprise 
Network Core Technologies  (350-410) 

 ENARSI 
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing 
and Services v1.0 (300-410) 

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:17   21/3/1402  

آنالین -حضوری ها جمعه -19الی  14   26/3/1402  

گردد. برگزار میدر صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی   CCNP اختصاصی  50 
Implementing Cisco SD-WAN Solutions 

(SDWAN300) v1.0 
 به همراه البراتوار

4.800.000 CCNA ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  25/3/1402  50 Cisco DevNET Associate 

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می CCNA اختصاصی  60 
Cisco Firepower (300-710 SNCF) 

7.2 به همراه البراتوار بر اساس ورژن     

6.900.000 CCNA ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  25/3/1402  Cisco ISE (300-715 SISE)  دوره جامع 70 

 به همراه البراتوار

6.400.000 CCNP R&S, Virtualization 
Basic knowledge 

ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  4/3/1402  50 Cisco Application Centric Infrastructure 

(ACI) 360-620 (Custom) 

 فایروالهای  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

2.600.000 CCNA 
ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  28/2/1402  

32 Fortinet (NSE 4)  
آنالین -حضوری ها شنبه -30:20الی  30:16   27/3/1402  

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می CCNA اختصاصی  60 Cisco Firepower (300-710 SNCF) 
 به همراه البراتوار7.2 بر اساس ورژن  

 

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-administering-cisco-solutions-ccna.html


 

 HPEدوره استاندارد 

 

 شهریه
 )تومان(

روزهای تشکیل کالس ساعت و نحوه برگزاری پیشنیاز  تاریخ شروع 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم شبکه 2.000.000
(Network+) 

ها نبهش سه -30:20الی  30:16 آنالین  23/3/1402  24 Building HPE Hybrid IT Solutions 

 (Virtualization)دوره های مجازی سازی 

 

 شهریه
 )تومان(

و روزهای تشکیل کالسساعت  نحوه برگزاری پیشنیاز  تاریخ شروع 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

3.200.000 
MCSA, CCNA 

یا تجربه عملی در زمینه مدیریت 
 یک سیستم عامل سرور

آنالین -حضوری ها جمعه -18الی  14   15/2/1402  

40 VMware vSphere 8 
 Install, Configure, Manage 

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  4/3/1402  

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   24/3/1402  

 دیتا سنتردوره 

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

ها یکشنبه -12الی  71 آنالین آشنایی با مفاهیم دیتا سنترها 2.500.000  21/3/1402  20 

Certified Data Center Professional 
(CDCP) 

 BICSIو  TIAبه همراه بررسی استانداردهای 
 طراحی زیرساخت فیزیکی مراکز داده

 دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا ،دوره های امنیت در فن آوری اطالعات و ارتباطات

 

 شهریه
 )تومان(

کالسساعت و روزهای تشکیل  نحوه برگزاری پیشنیاز  تاریخ شروع 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین ندارد 1.200.000  4/3/1402  16 Certified Secure Computer User (CSCU) 

3.700.000 Security+, CCNA آنالین -حضوری ها پنجشنبه -21الی  18   28/2/1402  60 Certified Ethical Hacking (CEH) & PWK Pack 
 قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس(هک ) 

7.500.000 Network+ 
آنالین -حضوری ها جمعه -19الی  14   22/2/1402  

 مرکز عملیات امنیت 120
SOC ها دوشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  22/3/1402  

ها شنبه سه -30:20الی  30:17 آنالین ندارد 2.200.000  2/3/1402 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ممیزی داخلیتشریح الزامات و  24   
ISO 27001 (ISMS) 

 



 (SQL Server 2019)های بانک های اطالعاتی مایکروسافت  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

3.200.000 
بانک های مفاهیم شنایی با آ

 اطالعاتی
 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -19الی  14   14/2/1402  

52 
MCTS: SQL Server 2019, Database 

Development  
(Implementation) 

آنالین -حضوری ها شنبه سه -20الی  16   19/2/1402  

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16   7/3/1402  

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -13 الی 9   18/3/1402  

3.500.000 SQL Server (Imp.) آنالین -حضوری ها دوشنبه -30:20الی  30:17   14/1/1402  52 MCTS: SQL Server 2019, Implementation and 
Maintenance (Administration) 

 (Oracle)های بانک های اطالعاتی اوراکل  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

برگزارینحوه  پیشنیاز  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

00.00082.  آشنایی با مفاهیم بانکهای اطالعاتی 

ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  71/2/1402  
40 Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 

ها پنجشنبه -30:18الی  30:15 آنالین  18/3/1402  

3.300.000 Oracle SQL Workshop 
Volume 1 & 2 

ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  31/3/1402  40 Oracle PL/SQL with Program Unit 

 

  



 

 های هوش تجاری دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

00.00094. آنالین -حضوری SQL Serverمسلط به  هاجشنبه سه -30:20الی  30:16   23/3/1402  72 

 :BIدوره فشرده و کاربردی 
 Data Warehouse Design & ETL 

Implementation using Microsoft SQL Server 

Integration Services 2019 

 OLAP, BI Modeling & Presentation Using 

Microsoft SQL Server Analysis Services 

 Data Mining using Analysis Services (SSAS) 

2019 

2.100.000 
آشنایی مقدماتی با مفاهیم هوش 

 تجاری
 Excelآشنایی با 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -30:13الی  30:8   7/2/1402  
 PowerBIتجاری با طراحی داشبوردهای هوش 30

ها پنجشنبه -30:13الی  30:8 آنالین  25/3/1402  

 های مربوط به طراحی، تحلیل، آزمون نرم افزاردوره 

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و  2.600.000
 تولید نرم افزار

ها شنبهیک -30:20الی  30:16 آنالین  27/1/1402  24 Fundamentals Level of Software Testing 
(ISTQB) 

2.200.000 UML هاجیکشنبه -30:20الی  30:16 آنالین و تجربه در تولید نرم افزار  21/3/1402  24 
Software Requirements Analysis: 

 A Practical Approach 
 )روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار(

طراحی نرم افزار، آشنایی با تجربه در  2.300.000
 مفاهیم شی گرایی

ها شنبهپنج -19الی  15 آنالین  28/2/1402  02  
SOA and Microservice Design Pattern 

 اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و 
 مایکروسرویس

هاجیکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین آشنایی با مفاهیم اولیه بانکداری 3.900.000  24/2/1402 تالیجید یبانکدار یفن یمعمار یبررس 24   

 

  



 

 .… ,Windows Application, Web Application (NET Programming.)دوره های برنامه نویسی 

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی  1.200.000
 )الگوریتم و فلوچارت، ...(

ها پنجشنبه -30:13الی   30:9 حضوری  14/2/1402  

24 
Microsoft .Net Fundamentals 

  #C دوره مقدماتی برنامه نویسی 

ها یکشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  24/2/1402  

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   3/3/1402  

ها پنجشنبه -30:13الی   30:9 حضوری  25/3/1402  

2.100.000 
ماه تجربه برنامه نویسی و  3حداقل 

 یا گذراندن 
Microsoft .Net 
Fundamentals  

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   3/3/1402  
40 Programming in C# (1) (70-483) 

ها پنجشنبه -18الی   14 حضوری  11/3/1402  

3.900.000 Programming C# 1,  
ها شنبه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   23/2/1402  48 ASP .NET Core 7.0 & Angular 15.0 with 

Material 

3.900.000 Programming C# 1,  
ها چهارشنبه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   6/2/1402  48 ASP.NET Core 7.0, Web API and Blazor with 

Material 

و  CSSو  HTMLآشنایی با  2.100.000
JavaScript 

یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:17 آنالین  24/2/1402  40 React JS 

00.0009.5 هاججمعه -17الی  14 آنالین MS Officeدارای مهارت در    5/3/1402  130 Front End Developer 

 نویسی اندروید برنامهدوره 

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

00.00072. ها یکشنبه -30:12الی  30:71 آنالین آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی   21/3/1402  40 Android Application Development 

  



 دوره برنامه نویسی پایتون

 
 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 ندارد 2.700.000

آنالین -حضوری ها شنبه -30:20الی  30:16   9/2/1402  

40 
Programming with Python Language 

  

 پایتونبرنامه نویسی با 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -18الی  14   14/2/1402  

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   27/2/1402  

ها جمعه -18الی  14 حضوری  29/2/1402  

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  11/3/1402  

ها پنجشنبه -19الی  15 آنالین  25/3/1402  

ها جمعه -13الی  9 حضوری Pythonبرنامه نویسی با  3.000.000  29/2/1402  40 Data Science with Python 

 دوره جامع علم داده

 
 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی 8.900.000

آنالین -حضوری ها شنبه -30:20الی  30:16   9/2/1402  

 دوره جامع علم داده  140
آنالین -حضوری ها پنجشنبه -30:13الی  30:8   25/3/2140  

 
  



 

 دوره برنامه نویسی جاوا

 
 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

00.00053.  

نویسی حداقل یک سال تجربه برنامه 
 ++C/C یا #C ترجیحاً به زبان

 آشنایی با مفاهیم بانک اطالعات 
 رابطه ای

 HTML آشنایی با مفاهیم پایه وب و

ها هجمع -30:81الی  30:41 آنالین  8/2/1402  

48 

Java Pack: 
 

Java SE 11 and Java For Enterprise Capabilities 
Overview Package 

 )جاوا مقدماتی و پیشرفته( 
 بصورت فشرده(Oracle )مطابق با سرفصل بین المللی 

ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  21/3/1402  

2.600.000 Java Pack ها شنبه سه -30:20الی  30:71 آنالین  2/3/1402  24 Spring and Hibernate 

 دوره طراحی سایت

 
 شهریه
 )تومان(

تشکیل کالسساعت و روزهای  نحوه برگزاری پیشنیاز  تاریخ شروع 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 ندارد 3.900.000

آنالین -حضوری شنبه و دوشنبه-30:20الی  30:16   14/1/1402  

90 
 دوره طراحی سایت

, BootstrapHTML, CSS, VSCode, (
JavaScript, jQuery) 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -19الی  14   17/1/1402  

ها پنجشنبه -30:13الی  30:8 آنالین  14/2/1402  

آنالین -حضوری دوشنبه و چهارشنبه-30:20الی  30:16   18/2/1402  

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   3/3/1402  

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   19/3/1402  

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه-30:20الی  30:16   28/3/1402  

 های ویژه نوجوانان دوره

 

 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 ندارد 1.300.000

ها پنجشنبه -12الی  9 آنالین  21/2/1402  
 Scratchبرنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان  20

ها پنجشنبه -12الی  9 آنالین  1/4/1402  

 



 دوره های مدیریتی

 
 شهریه
 )تومان(

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 ITآشنایی کلی با مفاهیم خدمات  2.600.000
ها دوشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  25/2/1402  

20 ITIL Foundation V4.0 
ها پنجشنبه -30:12الی  30:8 آنالین  25/3/1402  

2.600.000 ITIL Foundation V4.0 ها دوشنبه -30:20الی  30:71 آنالین  29/3/1402  20 Cobit Foundation 

00.00062.  
آشنایی با مفاهیم و کلیات فرایندهای 
سازمانی، جریان کاری و شرح وظایف، 

 ساختار فلوچارت و.....
ها یکشنبه -30:20الی  30:71 آنالین  10/2/1402  BPMNمهندسی مجدد فرایند به کمک ابزار  20 

(Business Process Modeling Notation) 

 ندارد 3.400.000

ها دوشنبه -30:20الی  30:71 آنالین  25/2/1402  
32 

 Business Analysisتحلیل کسب و کار 
  BABOKبر اساس استاندارد 

ها شنبهپنج -30:12الی  30:8 آنالین  25/3/1402  

ها شنبه سه -30:20الی  30:71 آنالین ندارد 2.000.000  9/3/1402  12  Agile Business Analysis 
 تحلیل کسب و کار چابک

مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد  2.900.000
ها چهارشنبه -30:20الی  30:71 آنالین برنامه ریزی  10/3/1402  PMIاصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  40 

(PMBOK 6.0) 
 

 

 دارای گواهینامه صالحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت 

 دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا 

 

 امکان برگزاری دوره های فوق بصورت اختصاصی برای شرکتها و سازمانها مهیا می باشد.


