
 

  



Autumn Timetable V.1 

 (CompTIA)پایه ای شبکه  هایدوره 
 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

ها جمعه -18الی  14 حضوری IT،Windowsمبانی  900.000  23/7/1400  40 
A+ Essentials and IT Technician 

 سخت افزار()دوره تکنسین 

 آشنایی با تجهیزات سخت افزاری  420.000

آنالین -حضوری یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:16   18/7/1400 

30 
Network+ 

 

 
 

 )دوره عمومی آشنایی با مفاهیم شبکه(
 

 (CCNA،MCSA،MCSE ،MikroTik)پیش نیاز 

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   23/7/1400 

آنالین -حضوری یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:16   9/8/1400 

 14/8/1400 ها جمعه -18الی  14 آنالین -حضوری

 22/8/1400 زوج -20:30الی  17:30 آنالین

 12/9/1400 ها جمعه -13الی  9 آنالین -حضوری

0.00075  Network+ 
شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:71 آنالین  18/7/1400  

30 Security+ 
آنالین -حضوری )مفاهیم امنیت شبکه( ها جمعه -13الی  9   21/8/1400  

 Exchange،  (MCSA)هندسی شبکه مایکروسافت م  های دوره

 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

4.500.000 Network+ 

آنالین -حضوری شنبه سهو  یکشنبه -30:20الی  30:16   18/7/1400  

180 

MCSA: Windows 10 
 Installing and Configuring Windows 10 (70-698) 

 Configuring Windows Devices (70-697) 
 

 

MCSA: Windows Server 2016 
 

 Installation, Storage, and Compute with 

Windows Server 2016  (70-740) 

 Networking with Windows Server 2016  
(70-741) 
Identity with Windows Server 2016 (70-742) 

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   14/8/1400  

3.000.000 MCSA ها چهارشنبه -13الی  9 آنالین  12/8/1400  60 Designing and Deploying Microsoft 
Exchange Server 2016 (70-345) 

 



 مهندسی شبکه لینوکس  دوره

 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می - 800.000  24 Linux Essentials 

آشنایی با شبکه های کامپیوتری و  1.600.000
 یک سیستم عامل شبکه

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   21/7/1400  
50 Linux Fundamentals & Basic Administration  

LPIC-1 (Exam No. 101,102) 
آنالین -حضوری ها پنجشنبه -13الی  9   25/9/1400  

1.600.000 LPIC-1 آنالین -حضوری ها دوشنبه -30:20الی  30:16   29/9/1400  50 Linux Advanced Administration LPIC-2  
(Exam No. 201) 

 DevOpsدوره های مرتبط با 
 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

5.500.000 Network+ آنالین -حضوری ها پنجشنبه -18الی  14   27/8/1400  120 DevOps Administration Pack 

1.200.000 LPIC-1 ،Docker آنالین -حضوری ها دوشنبه -30:20الی  30:16   29/9/1400  36 Kubernetes Administrator (CKA) 

1.600.000 Linux Essentials 

گردد. اختصاصی برگزار میدر صورت نیاز سازمانها بصورت   

50 Zabbix Monitoring 

1.600.000 LPIC-1 50 مدیریت Container با Docker  

1.600.000 LPIC-1 50 Ansible Config Management 

 

  



 های میکروتیک  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 درسنام 

900.000 Network+ 

ها جمعه -30:13الی  30:10 آنالین  23/7/1400  
24 MTCNA - MikroTik Certified Network 

Associate 
ها چهارشنبه -13الی  9 حضوری  10/8/1400  
شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:17 آنالین  7/9/1400  

800.000 MTCNA ها جمعه -30:13الی  30:10 آنالین  19/9/1400  16 MTCRE- MikroTik Certified Routing Engineer 

800.000 MTCNA شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:17 آنالین  18/7/1400  16 MTCWE-MikroTik Certified Wireless  
Engineer 

800.000 MTCNA شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:17 آنالین  16/8/1400  16 MTCUME- MikroTik Certified User 
Management Engineer 

800.000 MTCNA ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  24/9/1400  16 MTCTCE- MikroTik Certified Traffic Control 
Engineer 

800.000 MTCNA ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  28/7/1400  16 MTCSE- MikroTik Certified Security 
Engineer  

900.000 MTCNA ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  26/8/1400  16 MTCIPv6E- MikroTik Certified IPv6 
Engineer  

 های مهندسی شبکه سیسکو دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 درسنام 

2.000.000 Network+ 

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -13الی  9   22/7/1400  

60 
CCNA 

Implementing and Administering Cisco Solutions   
 (200-301) 

آنالین -حضوری ها شنبه -30:20الی  30:16   8/8/1400  

آنالین -حضوری یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:16   23/8/1400  

آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   5/9/1400  

زوج -30:20الی  30:17 آنالین  13/9/1400  
آنالین -حضوری ها جمعه -30:13الی  30:8   26/9/1400  

4.200.000 CCNA 

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   5/8/1400  

100 

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  30:16   21/9/1400  

 

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


 های مهندسی شبکه سیسکو دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

6.000.000 CCNP آنالین -حضوری ها دوشنبه -30:20الی  30:16   1/9/1400  100 CCIE Enterprise Infrastructure (v1.0)  

4.900.000 CCNA آنالین -حضوری ها پنجشنبه -30:13الی  30:8   25/9/1400  80 

CCNP Security Pack: 

 SCOR  
Implementing and Operating Cisco Security Core 

Technologies (350-701)  

 SSNGFW 
Securing Networks with Cisco Firepower Next 
Generation Firewall V1.0 (300-710 SNCF)  

2.400.000 CCNA گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می  40 Securing Networks with Cisco Firepower 

.000.00030  CCNP R&S, Virtualization 
Basic knowledge 

ها جمعه -13الی  9 آنالین  21/8/1400  50 Cisco Application Centric Infrastructure 

(ACI) 360-620 (Custom) 

2.200.000 CCNA 
گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می  

40 Cisco ISE (300-715 SISE) 

2.200.000 CCNA 40 Implementing Secure Solutions with Virtual 
Private Networks (SVPN) v1.0 

2.500.000 CCNA شنبه یکشنبه و سه -13الی  9 آنالین  9/8/1400  48 
CCNP Data Center:  
 DCCOR 

Implementing and Operating Cisco Data Center 
Core Technologies (350-601)  

3.000.000 CCNP  ها دوشنبه -30:02الی  30:17 آنالین  17/8/1400  50 Implementing Cisco SD-WAN Solutions 
(SDWAN300) v1.0 

1.200.000 Network+ یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:16 آنالین  23/8/1400  24 IPv6 Fundamentals 

1.500.000 CCNP یکشنبه و سه شنبه -30:21الی  30:17 آنالین  14/9/1400  12 Designing Data Centers Network with 
VXLAN EVPN 

2.200.000 CCNA ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  5/8/1400  60 Cisco DevNET Associate 

 FORTINETدوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.600.000 CCNA شنبه هایک -30:20الی  30:16 آنالین  23/8/1400  32 Fortinet (NSE 4)  

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-operating-cisco-security-core-technologies-scor.html
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-operating-cisco-security-core-technologies-scor.html
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/securing-networks-with-cisco-firepower-next-generation-firewall-ssngfw.html
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/securing-networks-with-cisco-firepower-next-generation-firewall-ssngfw.html
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-operating-cisco-security-core-technologies-scor.html


 HPEستاندارد ادوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم شبکه 1.100.000
(Network+) 

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   28/7/1400  
24 Building HPE Hybrid IT Solutions 

آنالین -حضوری ها جمعه -13الی  9   21/8/1400  

 (Storage)ذخیره سازی   دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

شبکه بامفاهیمی آشنای 1.100.000  
(Network+) 

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   10/9/1400  24 Accelerated SAN Essentials 

 (Virtualization)مجازی سازی های دوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

2.000.000 
MCSA, CCNA 

یا تجربه عملی در زمینه مدیریت 
 یک سیستم عامل سرور

آنالین -حضوری ها یکشنبه  -30:20الی  30:16   18/7/1400  

40 VMware vSphere 7 
 Install, Configure, Manage 

آنالین -حضوری ها شنبه سه  -30:20الی  30:16   18/8/1400  

آنالین -حضوری ها دوشنبه  -30:20الی  30:16   8/9/1400  

2.400.000 VMware vSphere  
 Install, Configure, Manage 

آنالین -حضوری ها دوشنبه  -30:20الی  30:16   8/9/1400  40 VMware vSphere 7: Optimize and Scale 

2.000.000 VMware vSphere  
 Install, Configure, Manage گردد. صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می در  

32 VMWare Horizon 7 
Install, Configure, Manage 

2.000.000 VMware vSphere  
 Install, Configure, Manage 32 VMware NSX  

Install, Configure, Manage 6.4.6 

 دیتا سنتردوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

ها پنجشنبه – 18الی  14 آنالین آشنایی با مفاهیم دیتا سنترها 1.200.000  20/8/1400  16 
Certified Data Center Professional 

(CDCP) 
 BICSIو  TIAبه همراه بررسی استانداردهای 

 طراحی زیرساخت فیزیکی مراکز داده

1.800.000 CDCP ها پنجشنبه – 18الی  14 آنالین  25/9/1400  24 
Certified Data Center Specialist 

(CDCS) 
 BICSIو  TIAبه همراه بررسی استانداردهای 

 متخصص مرکز داده



 

 اطالعات و ارتباطات دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتاامنیت در فن آوری دوره های 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

2.500.000 Network+  ها جمعه -13الی  9 آنالین  14/8/1400  60 Certified Ethical Hacking (CEH) & PWK Pack 
 هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس() 

ها جمعه -13الی  9 آنالین آشنایی با لینوکس 2.500.000  14/8/1400  40 Splunk Fundamentals 1 & 2 

ها دوشنبه -30:20الی  30:17 آنالین - 1.400.000  17/8/1400  تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ممیزی داخلی 24 
ISO 27001 (ISMS) 

 آشنایی با مفاهیم شبکه 1.200.000
Network+ 

یکشنبه و سه شنبه -30:20الی  30:17 آنالین  30/8/1400  30 SANS SEC301:Introduction to Cyber Security  
 )ورود به دنیای امنیت سایبری(

آشنایی مقدماتی با خط فرمان  1.600.000
 لینوکس

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  4/9/1400  40 
SANS SEC542: Web App Penetration Testing and 

Ethical Hacking  

 )دوره مقدماتی تست نفوذ وب(

 آشنایی با مفاهیم شبکه 5.200.000

Network+ 

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می  

 تست نفوذ یدوره جامع مهندس 140
  SANS Penetration Testing Pack 

2.200.000 SANS SEC542 60 
SANS SEC642: Advanced Web App Penetration 

Testing, Ethical Hacking, and Exploitation 
Techniques 

 (پیشرفته تست نفوذ وب)دوره  

1.500.000 SANS SEC301 30 
SANS SEC560: Network Penetration Testing and 

Ethical Hacking  
 )دوره تست نفوذ شبکه(

1.500.000 SANS SEC301 30 
SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, 

and Incident Handling  
 )آشنایی و کار با تکنیک ها و ابزارهای هکر + پاسخ به حوادث(

2.200.000 SANS SEC660 60 SANS SEC760: Advanced Exploit Development for 
Penetration Testers 

2.200.000 560SANS SEC 
 ,SANS SEC660: Advanced Penetration Testing 60 آشنایی با برنامه نویسی پایتون

Exploit Writing, and Ethical Hacking 

1.500.000 
SANS SEC504/SEC560 
SANS SEC542, JAVA 

Programming 
30 

SANS SEC575: Mobile Device Security and Ethical 
Hacking  

 )امنیت و تست نفوذ موبایل(

 

  



 (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

1.800.000 
بانک های مفاهیم شنایی با آ

  ،اطالعاتی
MS Access 

آنالین -حضوری ها دوشنبه -20الی  16   26/7/1400  

54 
MCTS: SQL Server 2019, Database 

Development  
(Implementation) 

آنالین -حضوری 5/8/1400  ها چهارشنبه -30:20الی  30:16   

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -18الی  14   13/8/1400  

آنالین -حضوری ها پنجشنبه -18الی  14   4/9/1400  

آنالین -حضوری 14/9/1400  شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16   

آنالین -حضوری 20/9/1400  ها شنبه -30:20الی  30:16   

2.000.000 SQL Server (Imp.) آنالین -حضوری 1/9/1400  ها دوشنبه -30:20الی  30:16   54 MCTS: SQL Server 2019, Implementation and 
Maintenance (Administration) 

1.500.000 SQL Server (Admin) آنالین -حضوری ها پنجشنبه -18الی  14   29/7/1400  32 SQL Server 2019, Performance Tuning 

 (Oracle)بانک های اطالعاتی اوراکل های  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

با مفاهیم بانکهای اطالعاتیآشنایی  2.100.000  

ها شنبهدو -30:20الی  30:16 حضوری  26/7/1400  
50 Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 

ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  14/9/1400  

1.700.000 Oracle SQL Workshop 
Volume 1 & 2 

ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  24/9/1400  40 Oracle PL/SQL with Program Unit 

1.700.000 Oracle SQL Workshop 
Volume 1 & 2 

ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  20/8/1400  40 Oracle SQL Tuning For Developers 

ها شنبه -30:20الی  30:17 حضوری آشنایی با مفاهیم بانکهای اطالعاتی 2.100.000  29/8/1400  50 Oracle Database Administration Workshop 1 & 
Performance Tuning 

 

  



 هوش تجاری های دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 SQL Serverمسلط به 3.000.000

آنالین -حضوری ها شنبهپنج -13الی  9   29/7/1400  

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 

آنالین -حضوری 20/9/1400  ها شنبه -30:20الی  30:16   

1.200.000 
آشنایی مقدماتی با مفاهیم هوش 

 تجاری
 Excelآشنایی با 

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  22/7/1400  

آنالین -حضوری PowerBIتجاری با طراحی داشبوردهای هوش 30 ها پنجشنبه -18الی  14   6/8/1400  

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  18/9/1400  

2.500.000 Oracle SQL & PL/SQL ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  29/7/1400  60 
Oracle Data Warehouse Pack: 
 Data Warehouse Fundamentals Oracle 

 Oracle Data Integrator 

 دوره های مربوط به طراحی، تحلیل، آزمون نرم افزار

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

00.00071. آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و  
 تولید نرم افزار

ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  6/8/1400  
24 Fundamentals Level of Software Testing 

(ISTQB) 
ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  25/9/1400  

00.00031.  UML ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین و تجربه در تولید نرم افزار  30/8/1400  24 
Software Requirements Analysis: 

 A Practical Approach 
 )روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار(

ها دوشنبه -30:20الی  30:17 آنالین آشنایی با مفاهیم شی گرایی 1.700.000  26/7/1400  36 Unified Modeling Language (UML) 
 )مدل سازی سیستم و نرم افزار(

تجربه در طراحی نرم افزار، آشنایی با  1.400.000
 مفاهیم شی گرایی

ها پنجشنبه -19الی  15 آنالین  4/9/1400  02  
SOA and Microservice Design Pattern 

 اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و 
 مایکروسرویس

 

  



 

 توسعه محصول به روش چابک و نابآنالین )الیو( دوره های 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

ها جمعه -13الی  9 حضوری تجربه در تولید نرم افزار 1.200.000  7/8/1400  24 Practical ScrumXP and Agile for  
Software Teams 

00.0005 ها شنبه -30:20الی  30:17 آنالین -   24/7/1400  12 Agile for Everybody 
 )چابکی برای همه(

00.0009 گذراندن دوره چابکی برای همه و  
 آشنایی با توسعه نرم افزار

ها شنبه سه -30:20الی  30:17 آنالین  11/8/1400  DevOpsمفاهیم  12 

1.600.000 
Practical ScrumXP and Agile 

for  
Software Teams 

ها جمعه -13الی  9 حضوری  26/9/1400  مدیریت محصول چابک 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  800.000
 )الگوریتم و فلوچارت، ...(

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16   18/7/1400  

24 Microsoft .Net Fundamentals 
  #C دوره مقدماتی برنامه نویسی 

ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  29/7/1400  

ها پنجشنبه -18الی  14 حضوری  6/8/1400  

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -13الی  9   16/8/1400  

آنالین -حضوری شنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:17   13/9/1400  

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16   21/9/1400  

1.400.000 
ماه تجربه برنامه نویسی و  3حداقل 

 یا گذراندن 
Microsoft .Net 
Fundamentals  

آنالین -حضوری شنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:16   17/7/1400  

40 Programming in C# (1) (70-483) 
ها پنجشنبه -30:13الی  30:9 حضوری  22/7/1400  

آنالین -حضوری شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16   16/8/1400  

ها پنجشنبه -18الی  14 حضوری  11/9/1400  

1.400.000 Programming in C# (1) 
آنالین -حضوری شنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:17   24/7/1400  

40 ADO.NET Entity Framework 6.0 
(LINQ to EF) آنالین -حضوری شنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:16   22/8/1400  

1.900.000 Programming C# 1,  
ها شنبه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   15/8/1400  42 ASP .NET Core 5.0 & Angular 12.0 with 

Material 

2.100.000 Programming C# 1,  
ها شنبه سه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   20/7/1400  45 ASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity 

Framework Core 

1.900.000 Programming C# 1,  
ها چهارشنبه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   19/8/1400  40 Angular 12.0, Material, TypeScript 

2.100.000 Programming C# 1,  
ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین HTML & CSSآشنایی با   21/9/1400  45 Building Microservices using .NET 5.0 and 

Docker 

و  CSSو  HTMLآشنایی با  1.300.000
JavaScript 

یکشنبه و سه شنبه -13الی  9 آنالین  25/7/1400  40 React JS 

ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین MS Officeدارای مهارت در  4.000.000  22/7/1400  130 Front End Developer 

 های ویژه نوجوانان دوره

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

800.000 - 
ها پنجشنبه -13الی  10 آنالین  22/7/1400  

 Scratchبرنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان  20
ها پنجشنبه -13الی  10 آنالین  18/9/1400  

 



 دوره برنامه نویسی پایتون

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 نویسیآشنایی با مفاهیم برنامه  1.600.000

آنالین -حضوری ها یکشنبه -30:20الی  30:16   18/7/1400  

40 
Programming with Python Language 

  

 پایتونبرنامه نویسی با 

ها جمعه -18الی  14 حضوری  23/7/1400  

ها پنجشنبه -18الی  14 آنالین  6/8/1400  

ها دوشنبه -20الی  16 حضوری  17/8/1400  

ها پنجشنبه -18الی  14 حضوری  27/8/1400  

آنالین -حضوری ها یکشنبه -30:20الی  30:16   28/9/1400  

1.800.000 
زمینه ی پیش ، Pythonبرنامه نویسی با 

ریاضی )دروس آمار و احتمال و جبر 
 خطی(

ها جمعه -30:13الی  30:9 حضوری  23/7/1400  

40 Data Science with Python ها پنجشنبه -13الی  9 آنالین  6/8/1400  

ها پنجشنبه -30:13الی  30:9 حضوری  4/9/1400  

 Pythonتسلط بر زبان  1.800.000

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می  

40 Data Structures and Algorithms with Python 

1.800.000 

زمینه ی پیش ، Pythonبرنامه نویسی با 
ریاضی )دروس آمار و احتمال و جبر 

 Networkشناخت دقیق  ، خطی(

Neural آشنایی با ،Numpy  و Scikit 

40 Deep Learning with Python 

 جامع علم دادهدوره 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

آنالین -حضوری آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی 6.900.000 سه شنبه ها -30:20الی  30:16   4/8/1400  دوره جامع علم داده  140 



 دوره برنامه نویسی جاوا

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

2.200.000 

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

 آشنایی با مفاهیم بانک اطالعات رابطه ای

 HTML آشنایی با مفاهیم پایه وب و

ها شنبه سه -30:20الی  30:17 آنالین  27/7/1400  

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 جمعه -18الی  14 آنالین  7/8/1400  

ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  21/9/1400  

ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین Java, Web Applicationتسلط بر  1.800.000  7/9/1400  24 Developing Secure Java Code 

1.800.000 Java PacK ها جمعه -18الی  14 آنالین  7/8/1400  24 Spring and Hibernate 

2.000.000 Spring and Hibernate ها پنجشنبه -19الی  15 آنالین  22/7/1400  24 Spring Cloud 
(JAVA Cloud-Native Applications) 

 Android برنامه نویسی دوره 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی  600.000
 )الگوریتم و فلوچارت، ...(

ها جمعه -30:13الی  30:9 آنالین  26/9/1400  12 Java Fundamentals for Android™ Development 

1.400.000 Java Fundamentals for 
Android™ Development 

ها جمعه -30:13الی  30:9 آنالین  9/7/1400  
30 Android Application Development 

ها جمعه -30:13الی  30:9 آنالین  21/8/1400  

2.100.000 Android Application 
Development 

ها جمعه -30:13الی  30:9 آنالین  26/9/1400  36 Android پیشرفته  با زبان برنامه نویسیKotlin  

 PHPدوره برنامه نویسی 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.500.000 
آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی، 

 HTML & CSS ،Javaآشنایی با 
Script 

هاجپنجشنبه -18الی  14 آنالین  13/8/1400  40 PHP Web Development 

 



 Rعلم داده با دوره 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

ها شنبه سه -20الی  16 آنالین آشنایی با مفاهیم آمار و ریاضیات 1.500.000  11/8/1400  با رویکرد تحلیل داده Rبرنامه نویسی به زبان  40 

آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار و ریاضی،  2.100.000
 Rبرنامه نویسی به زبان 

ها پنجشنبه -19الی  15 آنالین  6/8/1400  56 Data Mining for Business Analytics with R 

1.500.000 
 و ترجیحاً Rآشنایی با تحلیل داده با زبان 

Mathematics For Machine 
Learning In R 

ها شنبه سه -20الی  16 آنالین  30/9/1400  40 Machine Learning with R 

 دوره طراحی سایت

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 MS Officeدارای مهارت در  2.300.000

ها دوشنبه -30:20الی  30:16 حضوری  19/7/1400  

90 
 دوره طراحی سایت

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

شنبه یکشنبه و سه -30:20الی  30:16 آنالین  25/7/1400  

ها چهارشنبه -13الی  9 آنالین  12/8/1400  

دوشنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  24/8/1400  

شنبه یکشنبه و سه -13الی  9 آنالین  7/9/1400  

دوشنبه و چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین  22/9/1400  

ها پنجشنبه -13الی  9 حضوری  25/9/1400  

 مربوط به طراحی تجربه کاربریدوره 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.500.000 
آشنایی با برنامه نویسی ، طراحی 

 User Interfaceنرم افزار و 

Design 
ها یکشنبه -30:20الی  30:17 آنالین  7/9/1400  User Experience Designمقدمه ای بر  30 

 

  



 ، ...و معماری سازمانی ITIL،BPMNدوره های مدیریتی 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

 ITآشنایی کلی با مفاهیم خدمات  1.600.000

ها شنبه -12الی  9 آنالین  17/7/1400  

24 ITIL Foundation V4.0 ها دوشنبه -20الی  17 آنالین  1/9/1400  

ها شنبه -16الی  13 آنالین  22/9/1400  

1.600.000 ITIL Foundation V4.0 ها شنبه -12الی  9 آنالین  20/9/1400  24 Cobit Foundation 

گردد. در صورت نیاز سازمانها بصورت اختصاصی برگزار می آشنایی کلی با مفاهیم مخابراتی 1.600.000  24 Enhances Telecom Operation Map (eTOM) 

1.500.000 
مفاهیم و کلیات فرایندهای آشنایی با 

سازمانی، جریان کاری و شرح وظایف، 
 ساختار فلوچارت و.....

آنالین -حضوری ها چهارشنبه -20الی  16   21/7/1400  
 BPMNمهندسی مجدد فرایند به کمک ابزار  20

(Business Process Modeling Notation) آنالین -حضوری ها چهارشنبه -20الی  16   3/9/1400  

1.500.000 BPMN آنالین -حضوری ها چهارشنبه -20الی  16   3/9/1400  20 
 پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای

 (BPMSکسب و کار ) 
 CAMMUNDAو  BIZAGIبا دو ابزار 

آنالین -حضوری - 2.000.000 دوشنبه ها -30:20الی  30:16   10/8/1400  32 
 Business Analysisتحلیل کسب و کار 

  BABOKبر اساس استاندارد 

مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد  1.700.000
ها چهارشنبه -30:20الی  30:16 آنالین برنامه ریزی  28/7/1400  PMIاصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  40 

(PMBOK 6.0) 

1.200.000 
آشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری 

فرآیندها و تحلیل اطالعات، مدل سازی 
 سیستم ها

ها یکشنبه -20الی  16 آنالین  16/8/1400  16 Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) 

ها یکشنبه -20الی  16 آنالین معماری سازمانی مقدماتی 1.800.000  14/9/1400  24 Advanced Enterprise Architecture (EA2) 
 (TOGAF 9)مبتنی بر معماری سازمانی پیشرفته 

 

 


