
1402بهار–های دپارتمان مهندسی کامپیوتربرنامه  

 

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :

 نبش کوچه بوعلی 2آباد کوچه شعبه سعادت آباد اصفهان،خیابان سعادت 

 WWW.Amirkabir.in 09361912379ارتباط مستقیم با مدیر دپارتمان           31323900- 36635020شماره تلفن : 
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1402بهار–های دپارتمان مهندسی کامپیوتربرنامه  

 

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :

 نبش کوچه بوعلی 2آباد کوچه شعبه سعادت آباد اصفهان،خیابان سعادت 

 WWW.Amirkabir.in 09361912379ارتباط مستقیم با مدیر دپارتمان           31323900- 36635020شماره تلفن : 

 (ی فرصتهای شغلی، مدرک بین المللیمعرف،ویژه بازار کار ) اقساط  کامپیوتر پودمان های شغلی 

 نفر به باال( 3درصد تخفیف )گروهی  5- میلیون3باالی  پودمان تخفیف نقدی دردرصد  6

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 ICDLدوره جامع هفت مهارت پایه کامپیوتر  

Word-excel-PowerPoint-access  مفاهیمit ... و 
17- 21 یکشنبه انصاریمهندس   حضوری  ساعت 60 2200000 20/01/1402 

 ICDLدوره جامع هفت مهارت پایه کامپیوتر  

Word-excel-PowerPoint-access  مفاهیمit ... و 
15- 19 پنجشنبه انصاریمهندس   ساعت 60 2200000 28/02/1402 

 

 حضوری 

 پودمان جامع برنامه نویسی سیستم های اطالعاتی

C++ , C++ pro , C#.Net, C#.Net Pro, SQL Server 

 پرداخت اقساط+کارگاه رزومه نویسی رایگان

 حضوری  ساعت 30 1650000 30/01/1402 21-18 چهارشنبه مهندس انصاری

 پودمان جامع برنامه نویسی هوش مصنوعی

C++, Python Level1,Python pro 1,2 (Machine Learning) 

 اقساط+کارگاه رزومه نویسی رایگانپرداخت 

 حضوری  ساعت 30 1650000 30/01/1402 21-18 چهارشنبه گروه اساتید

 دوره جامع طراحی وب سایت و راه اندازی کسب و کار های اینترنتی

WordPress, HTML, CSS, SEO,…. 
12/02/1402 20-17    سه شنبه مهندس ربیع  حضوری ساعت70 4500000 

16/02/1402 20-17 شنبه مهندس ربیع (SEOسئو تخصصی   )جامع  دوره   حضوری ساعت 60 4000000 

 گروه اساتید Androidدوره جامع برنامه نویسی 
 یکشنبه

 سه شنبه
18-16  حضوری ساعت 80 5000000 17/02/1402 

 گروه اساتید Laravelهمراه با فریم ورک   PHPبرنامه نویسی 
 یکشنبه

 سه شنبه
18-16  حضوری ساعت 60 4000000 24/02/1402 

 Microsoftدوره جامع شبکه های کامپیوتری 

Network+,  TCP/IP ,Windows10 Configuration 
Active Directory,Domain Controllers,DNS,DHCP,DFS,… 

9-13 جمعه مهندس رسام نژاد  حضوری ساعت 80 5000000 22/02/1402 



1402بهار–های دپارتمان مهندسی کامپیوتربرنامه  

 

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :

 نبش کوچه بوعلی 2آباد کوچه شعبه سعادت آباد اصفهان،خیابان سعادت 

 WWW.Amirkabir.in 09361912379ارتباط مستقیم با مدیر دپارتمان           31323900- 36635020شماره تلفن : 

 

 نفر به باال( 3درصد تخفیف )گروهی  5-چک دو ماهه ( –ای مدرک فنی و حرفههای تک درس ) با امکان اخذ دوره

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

10-13 شنبه پنج مهندس انصاری  (1)سطحبه زبان پایتون  برنامه نویسی ویژه نوجوانان  حضوری ساعت 30 1200000 31/01/1402 

 حضوری  ساعت 30 1650000 30/01/1402 21-18 چهارشنبه مهندس انصاری  ++Cبرنامه نویسی به زبان 

 حضوری  ساعت 30 1850000 28/01/1402 21-18 دوشنبه مهندس انصاری پیشرفته ++Cبرنامه نویسی به زبان 

 حضوری  ساعت 30 1800000 05/02/1402 18-15:30 شنبهسه  مهندس انصاری SQL Serverطراحی پایگاه داده با 

 حضوری  ساعت 30   2000000 06/02/1402 18-15:30 چهارشنبه مهندس انصاری 1سطح C#.Netبرنامه نویسی به زبان 

 حضوری  ساعت 30   2000000 ترم بهار   ترم بهار -- 2سطح C#.Netبرنامه نویسی به زبان 

 حضوری ساعت 30   1800000 05/02/1402 21-18  سه شنبه مهندس انصاری Pythonبرنامه نویسی به زبان 

 ویژه هوش مصنوعی  Pythonبرنامه نویسی به زبان 

Machin learning  1سطح 
 حضوری ساعت 40 3000000 ---- -- تابستان گروه اساتید

  Pythonبرنامه نویسی به زبان 

Machin learning  2سطح 
 حضوری ساعت 40 3000000 31/02/1402 21-18 یکشنبه گروه اساتید

  1سطح Microsoftدوره آموزش شبکه 

Network+,  TCP/IP ,Windows10 Configuration 
9-13 جمعه مهندس رسام نژاد  حضوری ساعت 40 2500000 22/02/1402 

 2سطح Microsoftدوره آموزش شبکه 

Active Directory,Domain Controllers,DNS,DHCP,DFS,… 
9-13 جمعه مهندس رسام نژاد  حضوری ساعت 40 2800000 تابستان 

 


