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 (CompTIA)پایه ای شبکه  هایدوره 
 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

420.000 - 

شنبه تا جمعهچهار -17الی  9 آنالین  3/1/1401 

24 
Network+ 

 
 
 

 )دوره عمومی آشنایی با مفاهیم شبکه(
 

آنالین -حضوری (CCNA،MCSA ،MikroTik)پیش نیاز  شنبه دوشنبه تا  -17الی  9   6/1/1401 

0.00075  Network+ جمعهشنبه تا چها -17الی  9 آنالین  3/1/1401  24 Security+ 
 )مفاهیم امنیت شبکه(

 Exchange،  (MCSA)هندسی شبکه مایکروسافت م  های دوره

 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

2.000.000 

Network+,  
Installing and Configuring 

Windows 10 
Configuring Windows 

Devices  

آنالین -حضوری شنبه تا پنجشنبه  -30:71الی  9   6/1/1401  دوره فشرده و کاربردی 50 
Windows Server 2019 

 مهندسی شبکه لینوکس  دوره

 

 شهریه

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

تعداد 

 ساعت
 نام درس

آشنایی با شبکه های کامپیوتری و  1.600.000
 یک سیستم عامل شبکه

آنالین -حضوری شنبه تا پنجشنبه  -30:71الی  9   6/1/1401  50 Linux Fundamentals & Basic Administration  
LPIC-1 (Exam No. 101,102) 

 

  



 های میکروتیک  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

900.000 Network+ آنالین -حضوری شنبه تا دوشنبه -17الی  9   6/1/1400  24 MTCNA - MikroTik Certified Network 
Associate 

800.000 MTCNA آنالین -حضوری سه شنبه و چهارشنبه -17الی  9   9/1/1401  16 MTCRE- MikroTik Certified Routing Engineer 

 های مهندسی شبکه سیسکو دوره

 

 شهریه
 )تومان(

شروعتاریخ  ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز  
تعداد 
 ساعت

 نام درس

2.000.000 Network+ آنالین -حضوری یکشنبه تا پنجشنبه -18الی  9   7/1/1401  50 
CCNA 

Implementing and Administering Cisco Solutions   
 (200-301) 

2.200.000 CCNA شنبه تا پنجشنبه -30:17الی  9 آنالین  6/1/1401  50 Cisco DevNET Associate 

2.200.000 CCNA شنبه تا پنجشنبه -30:17الی  9 آنالین  6/1/1401  50 

CCNP Enterprise 

 ENCOR  
Implementing and Operating Cisco Enterprise 

Network Core Technologies  (350-410) 

 FORTINETدوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.600.000 CCNA سه شنبهشنبه تا  -17الی  9 آنالین  6/1/1401  32 Fortinet (NSE 4)  

 

  

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-administering-cisco-solutions-ccna.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 شنبه تا دوشنبه -17الی  9   6/1/1401  24 Building HPE Hybrid IT Solutions 

 (Storage)ذخیره سازی   دوره

 

 شهریه
 )تومان(

شروعتاریخ  ساعت و روزهای تشکیل کالس نحوه برگزاری پیشنیاز  
تعداد 
 ساعت

 نام درس

شبکه بامفاهیمی آشنای 1.100.000  
(Network+) 

آنالین -حضوری سه شنبه تا پنجشنبه -17الی  9   9/1/1401  24 
Information Storage and Management Version 

4.0 
(ISM) 

 (Virtualization)مجازی سازی های دوره 

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

2.000.000 
MCSA, CCNA 

یا تجربه عملی در زمینه مدیریت 
 یک سیستم عامل سرور

آنالین -حضوری  VMware vSphere 7 40 6/1/1401 شنبه تا چهارشنبه -17الی  9 
 Install, Configure, Manage 

 ارتباطات دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا اطالعات وامنیت 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+  آنالین -حضوری شنبه تا پنجشنبه -30:17الی  9   6/1/1401  50 
Certified Ethical Hacking (CEH) & PWK Pack 

 هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس() 

2.0000.000 SANS SEC301 آنالین -حضوری شنبه تا چهارشنبه -17الی  9   6/1/1401  40 
SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, 

and Incident Handling  

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

 

  



 (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
آنالین -حضوری شنبه تا چهارشنبه -17الی  9   6/1/1401  40 

MCTS: SQL Server 2019, Database 

Development  

(Implementation) 

 (Oracle)بانک های اطالعاتی اوراکل های  دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

آنالین -حضوری مفاهیم بانکهای اطالعاتیآشنایی با  2.100.000  Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 40 6/1/1401 شنبه تا چهارشنبه -17الی  9 

 هوش تجاری های دوره

 

 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.200.000 
مفاهیم هوش آشنایی مقدماتی با 
 تجاری

 Excelآشنایی با 
 PowerBIتجاری با طراحی داشبوردهای هوش 24 9/1/1401 سه شنبه تا پنجشنبه -17الی  9 آنالین

  (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، ...(

پنجشنبه تا شنبه -17الی  9 آنالین  4/1/1401  24 Microsoft .Net Fundamentals 
  #C دوره مقدماتی برنامه نویسی 

1.400.000 
ماه تجربه برنامه نویسی و  3حداقل 

 یا گذراندن 
Microsoft .Net 
Fundamentals  

یکشنبه تا پنجشنبه -17الی  9 آنالین  7/1/1401  40 Programming in C# (1) (70-483) 

و  CSSو  HTMLآشنایی با  1.300.000
JavaScript 

پنجشنبه تا دوشنبه -17الی  9 آنالین  4/1/1401  40 React JS 

 



 دوره برنامه نویسی پایتون

 
 شهریه
 )تومان(

روزهای تشکیل کالسساعت و  نحوه برگزاری پیشنیاز  تاریخ شروع 
تعداد 
 ساعت

 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی 1.600.000

چهارشنبه تا یکشنبه -17الی  9 آنالین  3/1/1401  

40 
Programming with Python Language 

  

 پایتونبرنامه نویسی با 
شنبه تا چهارشنبه -17الی  9 حضوری  6/1/1401  

 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  2.000.000
 )الگوریتم و فلوچارت، ...(

شنبه سهتا  جمعه -17الی  9 آنالین  5/1/1401  40 
Java Fundamentals for Android™ Development 

& Android Application Development 

 دوره طراحی سایت

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

شنبه تا پنجشنبه -30:71الی  9 حضوری MS Officeدارای مهارت در  2.300.000  6/1/1401  50 
طراحی سایتدوره   

, BootstrapHTML, CSS, VSCode, (
JavaScript Basic) 

  BPMNدوره مدیریتی 

 
 شهریه
 )تومان(

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

 نام درس

1.800.000 
آشنایی با مفاهیم و کلیات فرایندهای 
سازمانی، جریان کاری و شرح وظایف، 

 ساختار فلوچارت و.....
سه شنبه تا پنجشنبه -17الی  9 آنالین  9/1/1401  BPMNمهندسی مجدد فرایند به کمک ابزار  20 

(Business Process Modeling Notation) 

 


