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 «دوره های عمومی کامپیوتر »                      
 

 ICDL  هفت مهارت کامپیوتر 
 (Word، Excel،Access،Power pointمبانی ،ویندوز، اینترنت،)       

  جامعفتوشاپ 
 Excel  هامدیریت جدول و تحلیل داده 

  ماکرونویسی درExcel  باVB 
  طراحی و پیاده سازی پایگاه داده باAccess مقدماتی 

 وپیشرفته

   برنامه نویسیAccess  باVB 
 اوراکل اپکس مقدماتی 
 اوراکل اپکس پیشرفته 
 Oracle Application Express:   (  Administration 

 «های برنامه نویسی کامپیوتردوره »
 

 با  برنامه نویس جامع پایتون Django framework)  

  برنامه نویس جامع جاوا 
 برنامه نويس  جامع فرانت اند ري اكت 
 برنامه نويس  جامع فرانت اند آنگوالر 
       برنامه نویس سی شارپ 
 برنامه نویسی فرانت اندبا MVC 
  برنامه نویس اندرویدAndroid  
 برنامه نویسی جامع بااوراکل اپکس 

 تکنیک های برنامه نویسی 

  (طراحی دامنه   –طراحی شی گرا  –الگوی طراحی )           

 فرآیند بازبینی و تغییر کد(Code refactoring) 
  معماری طراحی(Architecture Design) 

 

 «دوره های دیجیتال مارکتینگ وتهیه محتوا   »   

  مدیریت سئووسایت(  SEO administrator) 
     (  مدیریت پیج اینستا Instagram admin page) 
 (طراحی سایت با word press) 
 درج تبلیغات درگوگل ادز   (   Google AdWords )  
 تحلیل سایت باگوگل آنالیتیکس ( Analytics   Google)   
 کارآفرینی ( فن مذاکره و استارتاپ Kab )) 
 سوشیال مدیا و شبکه های اجتماعی( Social Media) 

 تولیدمحتوای الکترونیکی بانرم افزارهای            
Photoshop-  Premiere)) 

 بانرم افزارهای تولیدمحتوای الکترونیکی   
 ( adobe audition- Adobe Animate)    

 

 «ومالیاتی دوره های حسابداری  »                           
 حسابدار حرفه ای اداری وخدمات    

 اصول حسابداری
 (هلو –نوآوران  -پارسیان   )با کامپیوتربانرم افزار حسابداری

 حقوق و دستمزد
  حسابدارصنعتی مقدماتی وتکمیلی 
  1حسابداری مالیاتی 

 حقوق ودستمزد( –اشخاص حقوق  –)مالیات : مشاغل 

  2حسابداری مالیاتی 
 حساب بانک ها( –پولشویی  -169ماده -اجاره)مالیات : 

 

 «دوره های الکترونیک   »                        
  تعمیرکار حرفه ای تلفن همراه اندروید 
 
 تعمیرکارHard وCPU تلفن همراه 
 
 تعمیرکار حرفه ای تلفن همراه آیفون 

 

 تاپ تعمیرکارعمومی تلفن همراه 
 

 تعمیر لپ تاپ 
 

 «زبان انگلیسی ترمی دوره های»

First Friends 
Family Friends 
American English File      

 «دوره های زبان انگلیسی آیلتس »

     Pre_IELTS1   ( Pre intermediate) 

 
   Pre_IELTS2 (  Intermediate)                                          *   Speaking – IELTS                  *   Listening – IELTS                   

Writing -  IELTS                    *   Reading – IELTS  *        

 


