
  

 

 

 زمان 
تا  8ساعت 

10 
 18تا  16ساعت  16تا  14ساعت  14تا  12ساعت  12تا  10ساعت 

تا  18ساعت 

20 

 شنبه

    
 

 زبان آلمانی 

 )خانم جیگاری(
  

 2سایت  مکان تشکیل : 

 ساعت24طول دوره : 

 19/01/1396زمان شروع دوره : 

Illustrator 
 )آقای صالحی(

  

 2سایت مکان تشکیل: 
 ساعت 20طول دوره: 
 19/01/1396زمان شروع دوره:

 

Illustrator 
 )آقای صالحی(

  

 2مکان تشکیل: سایت 

 ساعت 20طول دوره: 
زمان شروع 

 19/01/1396دوره:

 

Indesign 
 )آقای صالحی(

  

  

 1سایتمکان تشکیل:

 ساعت 20طول دوره:
زمان شروع  

 19/01/1396دوره:

Indesign 
 )آقای صالحی(

  

  
 1مکان تشکیل:سایت

 ساعت 20طول دوره:

زمان شروع  

 19/01/1396دوره:

 زبان فرانسه)گروه دو(

 )خانم گرامی(

  

 15مکان تشکیل:کالس

 ساعت 24طول دوره:

 19/01/1396دوره:زمان شروع 



 

 

 

  

 20تا  18ساعت  18تا  16ساعت  16تا  14ساعت  14تا  12ساعت  12تا  10ساعت  10تا  8ساعت  زمان 

 یکشنبه

 زبان فرانسه )گروه یک(
 )خانم گرامی(

  

  7مکان تشکیل:کالس

 ساعت24طول دوره: 
زمان شروع 

 20/01/1396دوره:

  

 

ICDL)گروه یک( 
  

  

 1مکان تشکیل:سایت

 ساعت32طول دوره:
زمان شروع 

 20/01/1396دوره:

ICDL)گروه یک( 
  

  

 1مکان تشکیل:سایت

 ساعت32طول دوره:
زمان شروع 

 20/01/1396دوره:

  

 برنامه نویسی اندروید

 )گروه یک(

 (خانم دباغی)

  

 3سایتمکان تشکیل:

 ساعت20:طول دوره:

زمان شروع 

 20/01/1396دوره:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10تا  8ساعت  زمان 
تا  10ساعت 

12 
 16تا  14ساعت  14تا  12ساعت 

تا  16ساعت 

18 
 20تا  18ساعت 

 دوشنبه

 

 

ICDL (2)گروه 

 )آقای اسماعیل زاده(

  

 3مکان تشکیل:سایت 

 ساعت32طول دوره:

 21/01/1396دوره:زمان شروع 

  

 برنامه نویسی اندروید

 )گروه دو(

 خانم دباغی

  

 2مکان تشکیل:سایت

 ساعت20طول دوره:

زمان شروع 

 21/01/1396دوره:

  



 18تا  16ساعت  16تا  14ساعت  14تا  12ساعت  12تا  10ساعت  10تا  8ساعت  زمان 
تا  18ساعت 
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 سه شنبه

 

 متلب مقدماتی

 )خانم پژوهنده(

 1مکان تشکیل:سایت

 ساعت 20طول دوره:

 29/01/1396زمان شروع دوره:

 

سیستمهای  امینت

 کامپیوتری

 )آقای نقی پور(

  
 9مکان تشکیل:کالس

 ساعت20طول دوره:
زمان شروع 

 29/01/1396دوره:

Network + 
 آقای صداقتی((

  

 1مکان تشکیل:سایت

 ساعت  20طول دوره:

 29/01/1396زمان تشکیل دوره: 
 

 Premier تدوین فیلم 

 اطمینان( )آقای

  

 3مکان تشکیل:سایت

 ساعت 20طول دوره:

 29/01/1396زمان شروع دوره: 

 

 

 زبان فرانسه )گروه یک(

 )خانم گرامی(

  
 16مکان تشکیل:کالس

 ساعت 24طول دوره:

 20/01/1396زمان شروع دوره:
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 چهارشنبه

 
 زبان آلمانی 

 )خانم جیگاری(
  

 2سایتمکان تشکیل:
 ساعت24طول دوره:

 19/01/1396زمان شروع دوره:

 

ICDL (2)گروه 

 اسماعیل زاده( )آقای

  

 1سایتمکان تشکیل:

 ساعت32:طول دوره

زمان شروع 

 21/01/1396دوره:

Revit)آقای رحیم زاده( 

  

 3سایتمکان تشکیل:

 ساعت24طول دوره:

 23/01/1396زمان شروع دوره:

 

   

 

CCNA 
 )آقای خوش لحن(

 1سایتمکان تشکیل: 

 ساعت 28دوره: طول

 23/01/1396زمان تشکیل دوره:



 

 

 18تا  16ساعت  16تا  14ساعت  14تا  12ساعت  12تا  10ساعت  10تا  8ساعت  زمان 
تا  18ساعت 
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 پنج شنبه

 

 نکته ها و ترفندها 

 در اکسل

  

 2مکان تشکیل:سایت

 ساعت16طول دوره:

زمان شروع 

 24/01/1396دوره:

 (1سپیدار)
  

 2مکان تشکیل:سایت

 ساعت16طول دوره:
زمان تشکیل 

 24/01/1396دوره:

 

 (2سپیدار )

 )خانم کاظمی(

  

 2مکان تشکیل:سایت

 ساعت16طول دوره:
زمان تشکیل 

 24/01/1396دوره:

 

  ( 3سپیدار )

 2مکان تشکیل:سایت

 ساعت16طول دوره:
زمان تشکیل 

 24/01/1396دوره:

 

  

 

 اتوکد مقدماتی

 )خانم پژوهنده(

  

 1مکان تشکیل دوره:سایت

 ساعت20طول دوره:

 24/01/1396زمان تشکیل دوره:

 اتوکد پیشرفته

  

  

 3و  1سایتمکان تشکیل دوره: 

 ساعت20طول دوره:

 24/01/1396زمان تشکیل دوره: 

3DMAX1مقدماتی و پیشرفته 

 (آقای معمار)

  

 3سایتمکان تشکیل:

 ساعت28طول دوره:

 24/01/1396زمان تشکیل دوره:
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 جمعه

  

 روش تحقیق کاربردی با رویکرد پایان نامه نویسی

 خانم دکتر سجودی()

  

 3مکان تشکیل دوره:کالس

 ساعت  8طول دوره:

 25/01/1396زمان شروع دوره: 

 
SPSS 

 )خانم دکتر سجودی(

  

  1مکان تشکیل:سایت

 ساعت 8طول دوره:

 25/01/1396زمان شروع دوره: 

 

 پروپزال نویسی معماری 

 )خانم اسکندری(

  

 7مکان تشکیل:کالس 

 ساعت 8طول دوره:

 25/01/1396شروع دوره:زمان 

 

3DMAX (2مقدماتی و پیشرفته) 

 )آقای رحیم زاده( 

  

 3مکان تشکیل: سایت

 ساعت 28طول دوره:

 25/01/1396زمان تشکیل دوره:


