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 انگلستان City & Guildsمعرفی موسسه 

یستمهای سبا تالش بنگاه تجاری و اصناف شهر لندن به منظور استانداردسازی  1878در سال  City and Guilds موسسه

موزشی دارد و این مرکز آ 10000کشور دنیا بیش از  100در  CG مهارتی در کشور انگلستان تاسیس گردید. هم اکنونآموزشی و 

مدرک دریافت  CG میلیون نفر از 20بیش از  2000دفتر منطقه ای در دنیا مدیریت می شوند. از سال  21مراکز آموزشی توسط 

 .کرده اند

 CG سته موزشی توانآز معتبر موسسه آموزشی دنیا با همکاری صنایع، شرکتها، اتحادیه ها و مراکعنوان بزرگترین و معتبرترین ه ب

دولتی و  ایان و مراکزدوره آموزشی، استاندارد و مدارک بین المللی مورد تایید صنایع، کارفرم 600صنعت و بیش از  28است در 

 .خصوصی در سراسر دنیا ارایه نماید

 انگلستان City & Guildsاعطای مدارک معتبر از 

طای مدارک کان اعبا توجه به تکمیل اعتبارسنجی و ارزیابی برخی از دوره های مجتمع فنی تهران به شرح ذیل، هم اکنون ام

  ؛حترم مجتمع  فنی تهران وجود داردبرای شما دانش پذیران م City & Guildsتاییدی از موسسه 

تاره سدوره  6 و تنها دی اند گیلدز به همراه مدرک مجتمع فنی تهران اعطا می گردمدرک سیتعنوان  33در دوره زیر،  39از میان 

 ارایه می شود.پوند انگلستان، به متقاضیان  60به صورت تک فروشی و در ازای مبلغ دار در جدول زیر 

 

 

 عنوان )انگلیسی( عنوان )فارسی(
 مدت

 )ساعت(

بهداشت و 

 زیبایی

 Practical Skills in the Dental Setting 120 دستیار دندانپزشکی

 Skin Care & Beauty 100 زیبایی و مراقبت از پوست

 Skin Care & Beauty 60 زیبایی و مراقبت از پوست

 Balancing Makeup 54 گریم متعادل سازی

 Hair Care & Beauty 100 مراقبت و زیبایی های مو

 Advanced Stage Makeup 100 گریم سینمایی پیشرفته

 Basic Life Support (BLS) 48 پکیج فوریت های پزشکی

 Groom Balancing Makeup 33 گریم متعادل سازی داماد

 Pharmacy Technician 60 تکنسین داروخانه

 Theatrical & Balancing Makeup 100 گریم سینمایی و متعادل سازی

 معماری

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی 

 مقدماتی
Basic Architecture Design & Interior 

Decoration 
138 

و دکوراسیون داخلی  معماریطراحی 

 متوسط
Intermediate Architecture Design & Interior 

Decoration 
120 
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و دکوراسیون داخلی  معماریطراحی 

 پیشرفته
Advanced Architecture Design & Interior 

Decoration 
132 

3D MAX  مقدماتی تا پیشرفته وV-Ray 3D MAX Beginners to Advanced & V-Ray 100 

مد و 

 پوشاک

 Preliminary Fashion Design 192 طراحی لباس مقدماتی

 Advanced Fashion Design 177 طراحی لباس پیشرفته

 Fine Sewing 120 نازک دوزی

علوم مالی 

 و مدیریت

 Accounting for Labor Market 180 حسابرسی ویژه بازار کار

 Financial Accounting Comprehensive کارگاه جامع حسابداری مالی
Workshop 

228 

 Digital Marketing Management 50 مدیریت بازاریابی دیجیتال

 Accounting for Financial & Service Industries 50 حسابداری مالی خدماتی

حسابداری شرکت های چرخه کامل 

 بازرگانی
Accounting Full Cycle in Trading Businesses 70 

 هنر

 Portrait Photography Workshop 40 کارگاه عکاسی پرتره

 Digital Photography 110 عکاسی دیجیتال
 Photoshop; Basic to Advanced 60 فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته* 

 مهمانداری

 Coffee Shop Management 32 کافی شاپمدیریت 

 Restaurant & Coffee Shop Management 36 مدیریت رستوران و کافی شاپ

 Barista 32 باریستا

 Bartender 32 بارتندر

 International Cuisine 60 آشپزی بین الملل

 Finger food 24 فینگرفود

 الکترونیک

 Laptop Repair 50 تعمیر لپ تاپ

 PC Repair 60 تعمیر کامپیوتر شخصی

 Cellphone Repair 60 تعمیر تلفن همراه

علوم 

 مهندسی

امکان سنجی پروژه های توسعه ای با نرم * 

 COMFARIIIافزار 
Feasibility Study of Development Projects 

using COMFARIII 
40 

 HSE 64 ایمنی، محیط زیست و بهداشت حرفه ای* 
مفاهیم و مدل سازی سیستم های لوله * 

 کشی صنعتی
Piping Concepts & Modeling 85 

 Comprehensive Package of Project پکیج جامع مدیریت پروژه* 
Management 

106 

 GIS Surveying, Mapping, and GIS Applications 55نقشه برداری با نرم افزار * 

 


