
Norooz 1400 

 (CompTIA)دوره پایه ای شبکه 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

شنبه تا دوشنبه -71الی  0 آشنایی با تجهیزات سخت افزاری  003.333  1/7/7033  40 

 آنالین -دوره حضوری

Network+ 
 
 
 

 شبکه( )دوره عمومی آشنایی با مفاهیم
 

 (CCNA،MCSA،MCSE ،MikroTik)پیش نیاز 

033.333 Network+ 0  40 0/7/7033 چهارشنبه تا جمعه -71الی 

 

 دوره آنالین
 

Security+ 
 )مفاهیم امنیت شبکه(

 (MCSA)مهندسی شبکه مایکروسافت  دوره
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 درس نام

.333.0337  Network+ 0  سه شنبه تا پنجشنبه -71الی  0/7/7033  03 

 دوره آنالین

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) 

 مهندسی شبکه لینوکس  دوره

 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم  7.033.333
 عامل شبکه

شنبه تا چهارشنبه -70الی  73  1/7/7033  03 
 دوره آنالین

Linux Fundamentals & Basic Administration  
LPIC-1 (Exam No. 101,102) 

 03 0/7/7033 چهارشنبه تا یکشنبه -71الی  0 آشنایی با لینوکس 7.033.333
 دوره آنالین

 

Zabbix Monitoring 

7.033.333 LPIC-1 0  03 0/7/7033 دوشنبه تا پنجشنبه -71الی 
 دوره آنالین

 

  Docker با Container مدیریت

 



 میکروتیک   دوره
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.033.333 Network+ 0  00 1/7/7033 شنبه تا پنجشنبه -71الی 

 دوره آنالین
 

MTC Pack: 
 MTCNA 
 MTCRE 
 MTCUME 

133.333 Network+ 0  آنالیندوره  40 0/7/7033 سه شنبه تا پنجشنبه -71الی 
 

MTCNA - MikroTik Certified Network Associate 

 مهندسی شبکه سیسکو  دوره
 

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز )تومان( شهریه
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.033.333 Network+ 0  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی 
 آنالین -حضوریدوره 

 

CCNA (New) 
Implementing and Administering Cisco Solutions   

 (200-301) 

4.333.333 CCNA 0  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی 

 آنالیندوره 
 

CCNP Enterprise  
 ENCOR  

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

4.433.333 CCNP  0  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی 
 آنالیندوره 

Implementing Cisco SD-WAN Solutions 
(SDWAN300) v1.0 

7.433.333 CCNP 73  74 0/7/7033 پنجشنبه و جمعه -70الی 
 آنالیندوره 

 

Designing Data Centers Network with VXLAN 
EVPN 

4.433.333 CCNA 0  آنالیندوره  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی 

Securing Networks with Cisco Firepower 
  

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


 HPEدوره استاندارد 
 

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز )تومان( شهریه
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 آشنایی با مفاهیم شبکه 7.033.333

(Network+) 
 03 0/7/7033 سه شنبه تا جمعه -71الی  0

 دوره آنالین
Building HPE Hybrid IT Solutions 

 

 دیتا سنتردوره 
 

 تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز )تومان( شهریه
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 70 1/7/7033 شنبه تا یکشنبه -71الی  0 آشنایی با مفاهیم دیتا سنترها 003.333

 

 دوره آنالین
 

Certified Data Center Professional (CDCP) 
 

 FORTINETدوره 
 

 تاریخ شروع روزهای تشکیل کالسساعت و  پیشنیاز )تومان( شهریه
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.033.333 CCNA 0  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی 
 دوره آنالین

  Fortigate (NSE 4) گیتدوره فورتی 

 (Storage)ذخیره سازی   دوره
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

شبکه بامفاهیمی آشنای 7.033.333  
(Network+) 0  03 0/7/7033 سه شنبه تا جمعه -71الی 

 دوره آنالین
 

Accelerated SAN Essentials 
 

 (Virtualization)دوره مجازی سازی 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.033.333 
MCSA, CCNA 

یا تجربه عملی در زمینه مدیریت یک سیستم 

 عامل سرور

شنبه تا چهارشنبه -71الی  0  1/7/7033 03 
 آنالین -حضوریدوره 

VMWare vSphere 7 

 Install, Configure, Manage 



 (SQL Server 2019)بانک های اطالعاتی مایکروسافت آنالین )الیو( دوره 
 

)تومان( شهریه روزهای تشکیل کالسساعت و  پیشنیاز   تاریخ شروع 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

  ،بانک های اطالعاتیمفاهیم شنایی با آ 7.333.333
MS Access 

شنبه تا چهارشنبه -71الی  0  1/7/7033  03 
 آنالین -حضوریدوره 

 

MCTS: SQL Server 2019, Database Development  
(Implementation) 

 (Oracle)بانک های اطالعاتی اوراکل آنالین )الیو( دوره 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

شنبه تا چهارشنبه -71الی  0 آشنایی با مفاهیم بانکهای اطالعاتی 7.033.333  1/7/7033  03 
 آنالین -حضوریدوره 

Oracle SQL & PL/SQL 

7.103.333 Oracle SQL & PL/SQL 0  1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی  03 
 آنالین -حضوریدوره 

Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units 
& Performance tuning 

 هوش تجاری  دوره
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 مقدماتی با مفاهیم هوش تجاریآشنایی  7.333.333
 40 0/7/7033 چهارشنبه تا جمعه -71الی  Excel 0آشنایی با 

 آنالیندوره 
 

 PowerBIتجاری با طراحی داشبوردهای هوش

 دوره های مربوط به طراحی، تحلیل، آزمون نرم افزار
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.733.333 UML 1/7/7033 شنبه تا دوشنبه -71الی  0 تجربه در تولید نرم افزار و  40 

 آنالین -حضوریدوره 
 

Software Requirements Analysis: 
 A Practical Approach 

 )روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار(

تا چهارشنبهشنبه  -71الی  0 آشنایی با مفاهیم شی گرایی 7.033.333  1/7/7033  00 
 آنالیندوره 

Unified Modeling Language (UML) 

 )مدل سازی سیستم و نرم افزار(



 دوره توسعه محصول به روش چابک و ناب
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 40 1/7/7033 شنبه تا دوشنبه -71الی  0 تجربه در تولید نرم افزار 7.333.333
 آنالیندوره 

Practical ScrumXP and Agile for  

Software Teams 

 (NET Programming.)دوره برنامه نویسی 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی  133.333
 )الگوریتم و فلوچارت، ...(

 40 0/7/7033 چهارشنبه تا جمعه -71الی  0
 آنالین -حضوریدوره 

 

Microsoft .Net Fundamentals 
  #C دوره مقدماتی برنامه نویسی 

 ماه تجربه برنامه نویسی و یا گذراندن  0حداقل  7.733.333

Microsoft .Net Fundamentals  
شنبه تا چهارشنبه -71الی  0  آنالین -حضوریدوره  03 1/7/7033 

Programming in C# (1) (70-483) 

 دوره برنامه نویسی جاوا
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.033.333 

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

 بانک اطالعات رابطه ایآشنایی با مفاهیم 

 HTML آشنایی با مفاهیم پایه وب و

شنبه تا چهارشنبه -71الی  0  1/7/7033 03 

 آنالیندوره 

Java Pack: 
 

Java SE 8 Programming & Developing Applications 
for the Java EE 7 Platform 

 )جاوا مقدماتی و پیشرفته(

 (فشرده بصورتOracle )مطابق با سرفصل بین المللی 

7.033.333 JEE 0  چهارشنبه تا شنبه -71الی  0/7/7033 40 
 آنالیندوره 

Spring and Hibernate 
 

  



 PHPدوره برنامه نویسی 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

7.433.333 
آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی، آشنایی با 

HTML & CSS ،Java Script 
 03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی  0

 آنالیندوره 
PHP Web Development 

 دوره برنامه نویسی پایتون
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

تا چهارشنبه شنبه -71الی  0 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی 7.003.333  1/7/7033 03 

 حضوریدوره 
 Programming with Python Language 

 

 Pythonبرنامه نویسی با 

 Android برنامه نویسی دوره 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی  003.333
 فلوچارت، ...()الگوریتم و 

شنبه و یکشنبه -71الی  0  آنالین -دوره حضوری 74 1/7/7033 
Java Fundamentals for Android™ Development 

 

7.433.333 Java Fundamentals for Android™ 
Development 0  دوشنبه تا پنجشنبه -71الی  آنالین -دوره حضوری 03 0/7/7033 

Android Application Development 
 

033.333 Android Application Development  آشنایی و
 Javaیا  Kotlin با 

شنبه -47الی  70  1/7/7033 0 
 آنالیندوره 

 ورک شاپ پروژه محور، اندروید پیشرفته: 

 MVC, MVP and MVVM in Android 

033.333 Android Application Development  آشنایی و
 Javaیا  Kotlin با 

یکشنبه -47الی  70  0/7/7033 0 
 آنالیندوره 

 

 ورک شاپ، اندروید پیشرفته: ساخت نرم افزار خبرنامه  )وبالگ(

 Rزبان دوره 
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

 03 1/7/7033 تا چهارشنبهشنبه  -71الی  0 آشنایی با مفاهیم آمار و ریاضیات 7.003.333
 دوره آنالین

 با رویکرد تحلیل داده Rبرنامه نویسی به زبان 



 دوره طراحی سایت     
 

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

33.3330.7 پنجشنبه تا پنجشنبه -71الی  MS Office 0ارای مهارت در د   0/7/7033 00 

 دوره آنالین

 دوره طراحی سایت

(HTML, CSS, VSCode, JavaScript, jQuery) 

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

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

تا دوشنبه شنبه -71الی  IT 0شنایی کلی با مفاهیم خدمات آ 7.033.333  آنالین -حضوریدوره  40 1/7/7033 
ITIL Foundation V4.0 

آشنایی با مفاهیم و کلیات فرایندهای سازمانی، جریان  7.003.333
شنبه تا دوشنبه -71الی  0 کاری و شرح وظایف، ساختار فلوچارت و.....  1/7/7033 43 

 دوره آنالین
 BPMNمهندسی مجدد فرایند به کمک ابزار 

(Business Process Modeling Notation) 

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

)تومان( شهریه  تاریخ شروع ساعت و روزهای تشکیل کالس پیشنیاز 
تعداد 

 ساعت
 نام درس

33.3330.7   Network+ 0  پنجشنبه تا چهارشنبه -71الی  0/7/7033 00 
 دوره آنالین

Certified Ethical Hacking (CEH) & PWK Pack 

 هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس() 

 آشنایی با مفاهیم شبکه 033.333
Network+ 

شنبه تا دوشنبه -71الی  0  1/7/7033 03 

 دوره آنالین
SANS SEC301:Introduction to Cyber Security  

امنیت سایبری()ورود به دنیای   

33.3334.7  03 1/7/7033 شنبه تا چهارشنبه -71الی  0 آشنایی مقدماتی با خط فرمان لینوکس 

 دوره آنالین
SANS SEC542: Web App Penetration Testing and 

Ethical Hacking  

 )دوره مقدماتی تست نفوذ وب(

 


