
 برنامه کالسی در ایام نوروز

 سینما

 نام دوره مدت مبلغ روز و ساعت تاریخ شروع

 افتر افکت روز( 03) 10 0003333 36-01پنجشنبه ساعت  01/30/69 -30/30/69

 DSLRتصویر برداری با دوربین های  روز( 6) 13 0003333 36-01پنجشنبه ساعت  00/30/69 -30/30/69

 تدوین فیلم }پریمیر( روز( 39) 00 103333 36-01شنبه ساعت  30/30/69-03/30/69

 روتوش عکس دیجیتال ) طراحی آلبوم دیجیتال( روز( 6) 13 6633333 36-01پنجشنبه ساعت  00/30/69 -30/30/69

 عکاسی دیجیتال 003 00633333 0-00چهارشنبه  01/30/69 -31/30/69

 گرافیک

 1300فتوشاپ مقدماتی تاپیشرفته  روز( 1)93 0010333 36-01 چهارشنبه ساعت 30/30/69 -31/30/69

 فتوشاپ کورل روز( 01)003 0103333 36-01چهارشنبه ساعت  01/30/69 -30/30/69

 فتوشاپ ایالستریتور روز( 01)013 03013333 36-01چهارشنبه ساعت  01/30/69 -30/30/69

 این دیزاین روز( 6)13 0033333 36-01پنجشنبه ساعت  00/30/69 -30/30/69

  www.mftcamp.irسایت :                ثبت نام آنالین و حضوری               00006169- 11130393تلفن :                تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد.   -

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak  آدرس پیج اینستاگرام:
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 فنی و مهندسی 

 قیمت دوره )تومان( محل برگزاری تاریخ شروع مدت دوره نام دوره گروه

 060،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعتAuto CAD (2D) 13 اتوکد

 063،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعت93 مقدماتی Solidworks مکانیک

 عمران

Etabs & Safe 0،133،333 نمایندگی ونک فروردین 0 ساعت63 مقدماتی 

 993،333 نمایندگی ونک فروردین 0 ساعت93 دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نیسی

 صنایع
 دوره جامع مدیریت پروژه

(MSP , Primavera P6 , PMBOK) 
 0،111،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعت039

 900،333 نمایندگی ونک فروردین 0 ساعتArchitectural Revit 2015 93 معماری

GIS Arc GIS 010،333 نمایندگی ونک فروردین 0 ساعت00 مقدماتی و پیشرفته 

 برق و الکترونیک

 190،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعتAVR 93برای میکروکنترلر و  Cبرنامه نویسی 

PLC LOGO! , PLC S7 Level 1 00600،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعت 

 ریاضی و آمار

Matlab 110،333 نمایندگی ونک فروردین 0 ساعت03 مقدماتی 

SPSS 911،333 نمایندگی ونک فروردین 1 ساعت96 مقدماتی و پیشرفته 

  www.mftcamp.irسایت :                     ثبت نام آنالین و حضوری               00006169- 11130393تلفن :                تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد.   -

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak پیج اینستاگرام:آدرس 
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 فرهنگ و هنر 

 شهریه )ریال( ساعت ایام برگزاری مدت دوره نام درس

 تعداد
 6633333 0-00 روز 9 93 طراحی دوخت مقدماتی

 00333333 0-00 روز 0 00 تکنیک های رنگ و پتینه در هنر دکوراتیو

 0013333 0-00 روز 0 03 کاربرد نرم افزار مارولوس در طراحی لباس

 0003333 0-00 روز 0 09 کاربرد نرم افزارجمینی در طراحی لباس

 00633333 0-00 روز 0 03 پرتره و مادلینگکارگاه نورپردازی عکاسی 

 طراحی جواهرات)نرم افزار ماتریکس
 10103333 0-00 روز 00 030

 آموزش خوشنویسی با خودکار
 روز 1 00

00-0 
1013333 

 کارگاه عکاسی تبلیغاتی
 روز 0 03

00-0 
00633333 

 www.mftcamp.ir:  سایت                حضوری و آنالین نام ثبت                              00006169- 11303931:  تلفن.                 باشد می کالس آن رسیدن نصاب حد به ملزم کالس تشکیل-
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 شبکه و سخت افزار

 نام درس کد نام گروه
طول 

 دوره)ساعت(
 ساعت ایام برگزاری

 شهریه )ریال(

 تعداد

 NETWORK+ 03  کلی دوره ها پیشنیاز
 

 0-00 فروردین(0الی1روز)0
 

1133333 
 

Microsoft 

 

 
Windows 8 

 

00 
 فروردین(0الی0روز)0

00-0 
0013333 

 

Installing and Configuring Windows Server 

1301 

(003-13) 

 

 

 

00 

 فروردین(00الی6)روز0

00-0 

9013333 

 
administering Windows server1301 

(000-13) 

 

 

93 
 فروردین( 1الی 1روز)9

00-0 
1193333 

 

Configuring Advanced Windows Server 1301(I 

(70-412) 00 

 فروردین( 01الی 0روز)0

00-0 

9103333 

Hardware  Hardware 00 
 فروردین( 9الی 1روز)0

00-0 
0133333 

Linux  Linux+ I 01 
 فروردین( 0الی 1روز) 0

00-0 
9303333 

 تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد. -

 می بایست آشنایی کامل با مبانی کامپیوتر، زبان تخصصی، ویندوز و اینترنت را داشته باشند. درس های بدون پیش نیازمهم: تمامی افراد ثبت نامی در  -

 ارتمان می باشد.شرکت در درس های پیش نیاز دار به صورت مستقیم و بدون گذراندن پیش نیاز مربوطه، منوط به قبولی در مصاحبه اولیه با مدیر دپ -

 www.mftcamp.irسایت :                     ثبت نام آنالین و حضوری                     013داخلی  00006169تلفن مشاوره رایگان ونک: 

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak آدرس پیج اینستاگرام:
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 افزار سخت و شبکه

 

 

 

 

 

 شهریه )ریال( ساعت ایام برگزاری طول دوره)ساعت( نام درس کد نام گروه

CISCO 

 
 

CCNA Route & Switch 

 

 

 

00 
 (فروردین 1الی 1روز)  0.0

 

 

00-0 
1993333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCNP-Route 93 
 (فروردین01الی1)روز9

00-0 
6613333 

 CCNP-Switch 01 
 (فروردین 00الی1)روز0

00-0 
1103333 

MikroTik 
 

MTCNA 19 
 (فروردین 1الی0)روز0

00-0 
0003333 

MTCWE 
09 

 (فروردین6الی0)روز1
00-0 

0913333 

 بدون گذراندن پیش نیاز مربوطه، منوط به قبولی در مصاحبه اولیه با مدیر دپارتمان می باشد.شرکت در درس های پیش نیاز دار به صورت مستقیم و -

 تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد.-

 www.mftcamp.irسایت :                        ثبت نام آنالین و حضوری              013داخلی  00006169: تلفن مشاوره رایگان ونک

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak آدرس پیج اینستاگرام:
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 لمللبین ا -دپارتمان دانش سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام گروه
 دوره نام

 تاریخ پایان تاریخ شروع ساعت برگزاری ایام برگزاری مدت دوره
محل 

 برگزاری

 شهریه)ریال( شهریه ارزی

 

 لمللبین ا

 و

 دانش سالمت

 

 مدیریت تخصصی کافی شاپ
 00/30/69 30/30/69 6-00 شنبه تا پنجشنبه 01

 با هماهنگی

$033 
00,033,333 

 00,033,333 033$ 36/30/69 30/30/69 00-06 پنجشنبه تا سه شنبه 01 مدیریت تخصصی کافی شاپ

 01,033,333 --- 00/30/69 30/30/69 6-00 شنبه تا جمعه 00 مراقبت و زیبایی پوست

 یبایی پوستمراقبت و ز
00 

 پنجشنبه تا چهارشنبه
00-00 69/30/30 69/30/00 

---- 
01,033,333 

 س ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد.تشکیل کال -

 www.mftcamp.irسایت :               ثبت نام آنالین و حضوری                               00006169- 11303931:  تلفن
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 وب و برنامه نویسی

مدت  نام درس کد نام گروه

 دوره

 شهریه )ریال( ساعت ایام برگزاری

 تعداد

  (CIW)راحی و برنامه نویسی وبط
0330 

Web design(HTML5/CSS3/jQuery & Ajax) 

 0،603،333 0-00 فروردین 00الی  1 69 

0331 Dynamic web Site Makeover  with PHP and 

MySQL 
 9،013،333 0-00 فروردین 00الی  0 01

System  Programming 
 )برنامه نویسی سیستمی(

1330 C++ (Core) 03 0  0،663،333 0-00 فروردین 00الی 

1331 
Programming with Python 

 
 9،003،333 0-00 فروردین 03الی  0 93

Smart Device Programming 
 )برنامه نویسی موبایل(

0330 Developing iOS apps Whit Swift 03 1  0،333،333 0-00 فروردین 00الی 

0331 Android Pack 13 1  1،133،333 0-00 فروردین 0الی 

JAVA 0330 SCJP Java Programming Essentials 

 

 9،603،333 0-00 فروردین 0الی  1 13

MCTS 
 )برنامه نویسی سی شارپ(

0330 
.NET Framework Application Development 

Foundation I 
93 

 فروردین 1الی  1
00-0 

0،033،333 

 

 تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد. -

 می بایست آشنایی کامل با مبانی کامپیوتر، زبان تخصصی، ویندوز و اینترنت را داشته باشند. درس های بدون پیش نیازمهم: تمامی افراد ثبت نامی در  -

 دپارتمان می باشد.شرکت در درس های پیش نیاز دار به صورت مستقیم و بدون گذراندن پیش نیاز مربوطه، منوط به قبولی در مصاحبه اولیه با مدیر  -

  www.mftcamp.irسایت :                           ثبت نام آنالین و حضوری              000داخلی  00006169تلفن مشاوره رایگان ونک: 

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak آدرس پیج اینستاگرام:
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ICDL  و مهارتهای پایه 

 نام دوره مدت )ساعت( )ریال(  شهریه ایام برگزاری مدت )روز(

 ICDL I,ICDLII 000 9،013،333 فروردین 00الی  1 00

 (Word-Excel-powerpoint)مهارت افزایی 03 0،013،333 فروردین 0الی  1 0

 Excel Expert 10 0،103،333 فروردین 9الی  0 1.0

 تشکیل کالس ملزم به حد نصاب رسیدن آن کالس می باشد. -

 می بایست آشنایی کامل با مبانی کامپیوتر، زبان تخصصی، ویندوز و اینترنت را داشته باشند. درس های بدون پیش نیازمهم: تمامی افراد ثبت نامی در  -

 باشد. شرکت در درس های پیش نیاز دار به صورت مستقیم و بدون گذراندن پیش نیاز مربوطه، منوط به قبولی در مصاحبه اولیه با مدیر دپارتمان می -

  www.mftcamp.irسایت :                            بت نام آنالین و حضوریث              000داخلی  00006169تلفن مشاوره رایگان ونک: 

 https://telegram.me/mftvanakآدرس کانال تلگرام:   http://instagram.com/mftvanak آدرس پیج اینستاگرام:
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