
ساعتروزمدت(تومان)شهریهنام دورهساعتروزمدت(تومان)شهریهنام دورهساعتروزمدت(تومان)شهریهنام دوره

8-11Revit1,100,0004020-17سه شنبه-یکشنبه +Network1,150,0004016-12پنج شنبه

20-14پنج شنبه3,200,000100مدیریت و پشتیبانی کاربردی شبکه17-14شنبه پنج1,100,00040اسکیس17-20

11-143DS Max 1,300,0004420-17 زوجCCNA1,250,00040

17-20V-Ray660,0002017-14پنج شنبهWindows 7 Configuration1,600,00050

8-11

17-20

11-14MSProject880,0003020-17شنبه پنج

17-20Primavera 950,0003017-14شنبه پنج

11-14Minitab740,00024

17-20Comfar950,00030

20-17 زوج800,00030آموزش سخت افزار

20-17سه شنبه -یکشنبه1,600,00070(اصول حسابداری)حسابداری 

20-17سه شنبه-یکشنبه1,200,00036مقدماتی Solid Works 20-17دو شنبه -شنبه1,550,00050(نرم افزار)حسابداری پیشرفته 

20-17سه شنبه-یکشنبه1,100,00030پیشرفته Solid Works 20-17دو شنبه -شنبه730,00020حسابداری با نرم افزار هلو

Ansys1,200,00036

CATIA11,200,00045

3DS Max 1,320,0004420-17 زوجCATIA21,850,00060

3DS Max1,050,0003020-17 زوجABAQUS1,450,00046

V-Ray660,0002017-14پنج شنبهMoldFlow Insight1,200,00032Beginner1 - (1A)470,00040

Photoshop18-16 زوج880,00040 مقدماتیPro/Engineer1,250,00040Beginner1 - (1B)470,00040

Photoshop20-18 زوج530,00020 پیشرفتهFluent&Gambit950,00030(Starter 1 - (2A530,00040

CorelDraw880,0004020-18 زوج(Starter 2 - (2B530,00040

Illustrator990,0004517-14پنج شنبه(Starter 3 - (3A530,00040

EDIUS600,0002017-14پنج شنبهPiping1,250,00035(Elementary 1 - (3B630,00040

Premiere600,0002020-17سه شنبه -یکشنبهPDMS1,200,00040(Elementary 2 - (4A630,00040

After Effects990,0004020-17سه شنبه -یکشنبهPV Elite1,250,00040(Pre Intermediate 1 - (4B670,00040

12Aspen Plus950,00030(Pre Intermediate 2 - (5A670,00040-9پنج شنبه790,00030عکاسی دیجیتال

HYSYS770,00024(Pre Intermediate 3 - (5A670,00040

(Intermediate 1 - (6A730,00040

Android930,0003016-13پنج شنبه(Intermediate 2 - (6B730,00040

JavaScript950,0004017-14چهار شنبهOrCAD950,00030(Upper-Intermediate 1 - (7A790,00040

20FPGA950,00030(Upper-Intermediate 2 - (7B790,00040-17دوشنبه-شنبهC820,00030برنامه نویسی 

20AVR1,600,00050(Advanced 1 - (8A880,00040-17چهارشنبهOOP)C++C)880,00030برنامه نویسی

C#.Net ( کنسول وWindows)1,200,00040شبیه سازی مدوالسیون  ها با 17-14پنج شنبه-چهارشنبهMatlab650,00020 با نرم افزار(Advanced 2 - (8B880,00040

ASP.net in C#.net1,300,00050 طراحیPCBبا نرم افزار AltiumDesigner1,200,00034IELTS x 6950,00040

 LINQ in C#.net 950,00021HFSS650,00020TTC950,00030

 WPF in C#.net 1,450,00045

SQL Server 1,250,00050

 Java 2SE 1,300,00045 ETABS&Safe3,650,00011011,600,00060علم داده سطح 20-16سه شنبه -یکشنبه

21,870,00064علم داده سطح 20-16چهارشنبه20Push Over1,100,00035-17سه شنبه -یکشنبهWeb1,400,00050طراحی صفحات 

PHP1,200,0004217-14پنج شنبهSAP2,850,0009032,370,00085علم داده سطح 20-16چهارشنبه

Python1,300,00040 مقدماتیGIS1,600,000502,220,00040هوش مصنوعی20-17پنج شنبه-چهار شنبه

OpenSees950,0003020-17چهارشنبه
950,00030(دریافت جواز و طراحی پالن) معماری 1ضوابط شهرداری در فاز 

1,300,00040(تاییدیه نظام مهندسی) معماری 2طراحی نقشه های فاز 11-8سه شنبه-یکشنبه

1,600,00050صفر تا صد اجرا سازه های بتنی20-17سه شنبه-یکشنبه

600,00010عمومی 11HSE-8دوشنبه-شنبه30

1,600,00050صفر تا صد اجرا سازه های فوالدی20-17دوشنبه-شنبه30

Matlab830,000301,300,000401401متره و برآورد12-8پنج شنبهB

دوره های برنامه نویسی
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فرد

 زوج715,00030

فرد730,00030

ICDL2دوره بین المللی 

(Excel-Access-PowerPoint)

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

1,450,00063

*

830,000
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*
50 Windows Server 2012 Network 

Infrastructure Configuration

Windows Server 2012 Active 

Directory Configuration
1,900,00060

زبان انگلیسی

 **
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*
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دوره های مهندسی عمران
*

دوره های معماری

دوره های مهندسی مکانیک

دوره های مهندسی صنایع

دوره های مهندسی برق

دوره های مهندسی شیمی
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*

*

*

*

*

*

*
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*

دوره های عمومی
ICDL1دوره بین المللی 

(internet،word،windows،مبانی)
 زوج1,150,00058

Microsoft Access 800,00030فرد

دوره های گرافیک و انیمیشن

دوره های عمومی مهندسی

AutoCAD830,00030  مقدماتی

AutoCAD  پیشرفته

دوره های شبکه

Windows Server 2012 Enterprise 

Administrator 2012
1,600,00050

Windows Server 2012 Applications 

Infrastructure Configuration
1,250,00040

Windows Server 2012 

Administrator
1,900,00060

1,600,000

پنج شنبه
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*

*

*

 **

 **

*

*

*

*

*

 **

 **

*

 *

 *

 **

 **

 *

 *

مهندسی نرم افزار

مقدماتیمقدماتی
هپیشرفتهپیشرفت

77453199-77452708: تلفن تماس
Telegram: @JDIUST - instagram: JDIUST.IR 

 وجود دارد( مجازی)امکان برگزاری تمامی دوره ها به صورت آنالین.

.  با توجه به تخصصی بودن دوره ها، زمان بندی هماهنگ خواهد شد*

.  با توجه به تعدد سطوح، زمان بندی هماهنگ خواهد شد** 


