
 

 دپارتمان طراحی معماری و هنر

 دوره کوتاه مدت طراحی معماری

 مقدماتی

 تومان022/517/1شهریه: *

 

 تهپیشرف

 

 

 

 تومان722/191/3: شهریه

 

 

 

 

 نام دوره ساعت آموزشی

02 Auto Cad 1-کارگاه ترسیم فنی و نرم افزار  

کارگاه طراحی پایه )اسکیس(-0 32  

در طراحی معماریکارگاه رنگ و نور -3 01  

02 3D MAX نرم افزار -0  

 مجموع 131

 

 نام دوره ساعت آموزشی

اصول چیدمان و سبک شناسی-7 32  

شناخت مواد و متریال در طراحی داخلی -6 10  

32 VRAY نرم افزار-5  

اصول و نحوه قراردادهای اجرا و نظارت طراحی داخلی-8 10  

01 Post Production 9-نرم افزار  

 مجموع 127



 

 دوره نرم افزارهای ارائه در معماری

 

 

 

 

 

 دوره های نرم افزار ارائه در معماری به صورت تکی

 
 

 

 

 

 دوره هنرهای دکوراتیو داخلی

 

 

)تومان(شهریه  
 

 نام دوره ساعت آموزشی

222/052  39 3D Max 

222/352  33 V Ray 

222/032  پست پروداکشن 01 

222/962  مجموع 93 

 شهریه

 )تومان(

 نام دوره ساعت آموزشی

222/398  02 Auto Cad 

022/023  02 3D MAX 

722/030  32 V Ray 

722/317  01 Post Production 

822/090  02 Lumion 

 شهریه

 )تومان(

 شهریه تک درس

 )تومان(
 نام دوره ساعت آموزشی

222/052  022/307  کاشی شکسته )دیوارکوب کاشی شکسته( 02 

222/067  622/090  پتینه )اجرای پتینه( 02 

222/312  022/300  نقش برجسته دیواری 02 

222/807  مجموع 62 ------- 



 

 (Boutique design)طراحی فضای داخلی فروشگاهای تجاری 

 

 

 

 

 

 

 دوره آموزشی طراحی مد و لباس

 

 

 

 

 

 

 022/528/0ه دوره: * شهری

 دوره آموزشی عکاس

 

 

 

 

 تومان222/128/1ه دوره: * شهری

 شهریه

 )تومان(

 نام دوره ساعت آموزشی

222/187 )نرم افزار( اسکچاپ 10   

222/166  مبانی اصول چیدمان فضا 10 

722/168  آشنایی با متریالهای اجرایی 10 

722/128  آشنایی با نورپردازی و تاثیر رنگ 9 

822/107  9 Photoshopنرم افزار طراحی گرافیکی محیطی 

822/573  مجموع 70 

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

 1 مبانی نظری مد و فیگور 33

 0 طراحی لباس 62

 3 رنگ شناسی تخصصی لباس 02

 0 موالژ 32

 7 طراحی/نقاشی روی پارچه و لباس 02

 6 نرم  افزار طراحی لباس 02

 مجموع 183

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

تجسمیمبانی هنرهای  17  1 

 0 عکاسی 33

 3 نورپردازی 17

01 Photo shop0 نرم افزار 

 مجموع 80



 

 

 دپارتمان فنی و مهندسی

 

 

 

 ترم سرفصل ساعت آموزشی نحوه آموزش شهریه

  علم مواد 30 تئوری 035222

 

 اول

 فرآیند جوشکاری 02 تئوری 108222

 الکترود و پودرهای جوشکاری 02 تئوری/عملی 108222

 ایمنی و بهداشت در جوشکاری 12 تئوری 50222

 کارگاه تمرین فرآیندهای جوشکاری 32 عملی 000222

 کنترل و تضمین کیفیت در جوشکاری 12 تئوری 50222

 وظایف و مسئولیت های هماهنگ کننده جوشکاری 12 تئوری 50222

 جوشکاری فوالد 12 تئوری 50222

1متالوژی جوش  17 تئوری 111222   

 

 

 دوم

0متالوژی جوش  17 تئوری 111222  

 جوشکاری فوالد های زنگ نزن 12 تئوری/عملی 50222

 عیب جوش 17 تئوری/عملی 111222

 پیچیدگی و تنش های پسماند جوش 17 تئوری 111222

 جوشکاری تعمیری 12 تئوری 50222

فلزات غیر آهنیجوشکاری  12 تئوری 50222   

 

 

 سوم

 طراحی جوش 02 تئوری /عملی 108222

 WPS , PQR 17 تئوری /عملی 110222

 آزمایشات مکانیکی جوش 12 تئوری /عملی 50222

NDT 07 عملی 000222 کارگاه آشنایی با   

 فرآیندهای جوشکاری پیشرفته 12 تئوری 50222

222/330/0  

222/769/0  

 322(ب.پ(  __

 330(پ(

 مجموع دوره



 

 NDTبازرسی های غیرمخرب

 

 

 

 

 

 

  دوره HSE)ویژه پیمانکاران تهران و البرز(

 

 

 

 

 

 

 

 تومان022/336/1ه دوره: * شهری

 

 

 

 

 شهریه

 )تومان(

 نام دوره مدت دوره

222/692 روز)با آزمون( 5   (VT)دوره بازرسی چشمی جوش 

722/971 روز)با آزمون( 9   (UT) سونیکدوره بازرسی اولترا  

722/705 روز)با آزمون( 7   (PT)دوره بازرسی مایعات نافذ 

722/705 روز)با آزمون( 7   (MT)دوره بازرسی ذرات مغناطیسی 

722/807 روز)با آزمون( 5   (RTI) گرافیبازرسی رادیو تفسیر فیلم دوره  

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

0و  1ایمنی و بهداشت  00  1 

 0 ایمنی برق 17

 3 ایمنی حریق 17

 HSE 0 در پروژه های عمرانی  18

 7 ارزیابی و مدیریت ریسک 17

 6 ایمنی و بهداشت  فردی برای کارگران 17

 مجموع 120



 

 

 دپارتمان مدیریت

 پکیج دوره مدیریت کنترل پروژه
 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

 1 اصول برنامه نویسی و کنترل پروژه 18

MSPدر کنترل پروژه 00 افزارنرم   2 

 3 نرم افزارP6(پریماورا(  00

00 PMBok4 مدیریت و برنامه ریزی 

18 EPC زبرنامه ریزی و کنترل در فا  5 

 6 مدیریت زمان در کنترل پروژه 17

 7 مدیریت منابع مالی در کنترل پروژه 17

 مجموع 138

 تومان222/062/1ه دوره: * شهری

 پکیج دوره مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان  222/012/1ه دوره: * شهری

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

 1 مدیریت عمومی 17

 0 مدیریت استراتژیک 17

 3 مدیریت تولید 17

 0 مدیریت منابع انسانی 17

 7 مدیریت رفتار سازمانی 17

 6 مدیریت بازاریابی و فروش  18

 5 حقوق بازرگانی بین الملل 17

 8 اینکوترمز ، برند و نمایشگاه  10

 9 آمار و کاربرد آن در مدیریت 18

 مجموع 102



 

 

 مدیریت امور اداری و خدمات

 

 

 

 

 

 تومان 622/569دوره:  ه* شهری

 

 پکیج دوره مدیریت کیفیت ، خالقیت و نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان 622/657/1ه دوره: * شهری

 

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

 1 مدیریت امور اداری 10

 0 مدیریت تعمیر و نگهداری 10

 3 مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی 16

 0 اصول گزارش نویسی در روابط عمومی 10

 مجموع 70

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

 1 مدیریت عمومی 10

 0 مدیریت فرآیند 8

 3 مدیریت کیفیت جامع 10

 0 مدیریت توسعه و تحول سازمانی 01

 7 مدیریت جامع بهره وری 01

 6 نقش برنامه ریزی در بهبود بهره وری 8

 5 مدیریت دانش 10

 8 اصول و مبانی علمی و کاربردی خالقیت 10

 9 پیاده سازی چرخه بهره وری 10

 مجموع 118



 

 ت انرژیپکیج دوره آموزشی مدیری 

 

 تومان 222/016/0ه دوره: * شهری

  پکیج دوره عالی مدیریت پروژه

 ردیف نام دوره ساعات آموزشی

 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر 17
ANSI/MSE, ISO 50001:2011 , EN 16001:2009 

1 

 0 پایش و هدف گذاری انرژی 8

  ی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ممیزی داخل 16
ANSI/MSG2000: 2008, EN16001: 2009  
ISO 19011:2011, ISO 50001:2011 

3 

01 AS/N2S3598:2000 0 ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد 

 7 مباحث پیشرفته انرزی الکتریکی 00

 6 مباحث پیشرفته انرژی حرارتی 00

 5 انرزی های تجدیدپذیر 8

 8 مدیریت مصرف و تولید هوای فشرده در تاسیسات و کارخانجات صنعتی 17

 9 مدیریت مصرف روشنایی در ساختمانهای اداری و صنعتی 17

 12 مبانی انرژی باد 17

 11 ارزیابی ظرفیت و پتانسیل مزرعه های بادی 17

 مجموع 162

 ردیف نام دوره ساعت آموزشی

39 PMBOK دانش مدیریت پروژه   1 

01 MSP  نرم افزار مایکرو سافت  0 

نرم افزار پریماورا  P6) سطح مقدماتی و پیشرفته( 36  3 

17 ……. MC,EPC آشنایی با انواع قراردادها من جمله قراردادهای   0 

 7 مبانی حقوقی ، شرایط عمومی و خصوصی ، پیمان و مدیریت دعاوی در قرار دادهای سه عاملی 17

 6 نحوه مستند سازی در پروژه ها 17

 5 مهندسی ارزش در پروژه 17

17 (PMIS)  سیستم های اطالعات مدیریت در پروژه  8 

8 PMO  دفتر مدیریت پروژهطرح  9 

 12 آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک در پروژه 8



 

 11 آشنایی با اصول و فنون مذاکره در جلسات مدیریتی 8

پروژه ها  8 HSE ایمنی ، بهداشت و محیط زیست    10 

 مجموع 023

 تومان 722/903/0ه دوره: * شهری

 
 

Master of Business Administration(MBA) 
 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 1 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 22

 2 (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری  16

 3 اصول حسابداری و مالی برای مدیران 24

 4 مدیریت بازاریابی و فروش 12

 5 برندسازی، تبلیغات و مدیریت برند 16

 6 توسعه بازار و تحول سازمان 16

مذاکرات تجاری و ارتباطاتفنون  16  7 

 2 مدیریت استراتژیک 12

 9 مبانی کارآفرینی 12

12 Digital Marketing(Sotial Media) 11 

 11 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 22

 مجموع  112

 
 تومان 222/592/0شهریه: *

 

 

 



 

 دپارتمان زبانهای خارجی

 کالس های فقط مکالمه

 

 IELTS پکیج تکنیک  

 کالس های فقط گرامر 

 

 پکیج کارگاه ترجمه )انگلیسی به فارسی(

 

 .باالتر باشد Intermediate *سطح دانشپذیران از                                  * درک مطلب و آشنایی با متون ساده تا پیشرفته                  

 

زمان دوره مدت شهریه)تومان(  نام دوره 

222/502 جلسه( 70ماهه )  0   TLN 1)مبتدی( 

222/552 جلسه( 70ماهه )  0   TLN 2)متوسط( 

222/802 جلسه( 70ماهه )  0   TLN 3( پیشرفته( 

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه )تومان(

222/302 جلسه(00ماهه) 0    Pre IELTS 

222/272/1 جلسه( 52)ماهه5   IELTS تکنیک 

222/502 جلسه( 02ماه) 7/3   

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه)تومان(

222/358 جلسه ( 36ماهه )  3   کالس فشرده فقط گرامر 

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه)تومان(

222/082 جلسه( 30ماهه ) 0  کارگاه ترجمه کالس   



 

                                       

 دوره های زبان تجاری عمومی

 

  (Free Discussion)کالس های بحث آزاد

 

 

با نحوه خرید و فروش ، روابط عمومی ،تبلیغات و ارتباطات......آشنایی *  

 دانشپذیران باید سطح مبتدی و متوسط را بگذرانند و سپس این دوره را آغاز کنند*

  

 TTCدوره 

 

 

  

 

 

 

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه)تومان(

222/022هزینه هر دوره  دوره برگزار میشود 3در طی    

جلسه( 16)هر دوره   

 زبان تجاری عمومی

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه)تومان(
222/106 جلسه( 18ماه و نیم ) 1مبتدی :    

جلسه( 18ماه و نیم ) 1پیشرفته :   

 کالس بحث آزاد

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه)تومان(

222/097 (جلسه 02)ماهه 7/0   TTC دوره   



 

TOEFL 

 

CAE 

 

 دوره های تخصصی و مهارتی

 

 

 

 

دورهمدت زمان  شهریه )تومان(  نام دوره 

222/522 جلسه( 70ماهه) 0   TOFEL 

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه )تومان(

222/070/1هر دور جلسه(92ماهه)6   CAE 

 نام دوره مدت زمان دوره شهریه )تومان(

222/082 جلسه( 02ماهه)0   Reading/speaking 

222/082 جلسه( 02ماهه)0   Writing/Listening 




