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 طال و جوارهرگوه   
 

 
         

حی
طزا

 

8:00 - 14:00 30/02 پىجشىبٍ حضًری 64   جًاَرات یدست یطراح 1  000/000/21   
8:00 - 14:00 06/03 پىجشىبٍ هی/آوالیحضًر 120 س کیطال ي جًاَر با ورم افسار متر یمدلساز 2  000/000/41   
8:00 - 14:00 20/03 پىجشىبٍ هی/آوالیحضًر 50   شرفتٍیپ کسیطال ي جًاَر با ورم افسار متر یمدلساز ÷3  000/000/22   

ت
اخ

س
 

- 14:30 31/02 جمعٍ حضًری 100   طال ي جًاَر دیساخت ي تًل یکُایتکى 4  20:30  000/000/45   
– 8:00 06/03 پىجشىبٍ هی/آوالیحضًر Wire Wrapping   36 کیبا تکى ًرآالتیز ساخت 5  14:00  000/000/15   

ت
جار

ي ت
ی 

اس
ضى

َز
گً

 

– 8:30 09/03 شىبٍیک حضًری 80   (یروگ ی)سىگُا کیسطح  _ یکاربرد یگًَرشىاس 6  14:30  000/000/40   
14:30 – 20:30 26/02 شىبٍیک حضًری 60 سطح دي ) الماس ( _ یکاربرد یگًَرشىاس 7  000/000/44   

 هی/آوالیحضًر 10 ( ريزٌی) ف ريزٌیپ یابیي ارز ییشىاسا 8
  پىجشىبٍ

30/02 
18:30 -  14:30  

000/000/12  
 

- 14:00 جمعٍ  08:00   

08:00 – 14:00 30/02 پىجشىبٍ ي جمعٍ هی/آوالیحضًر 16 طال ي جًاَر یحرفٍ ا یفريشىدگ 9  000/500/9   

 

اس  یزگی، بُزٌ تیفیمستمز ک یتُزان امزيس در تالش است تا با ارتقا یگزيٌ طال ي جًاَزات مجتمع فى
بٍ  یي کاربزد یغى یآمًسض یي اوتطار محتًا دتًلی ، ريسبٍ یَا، سزفصل تیصالح یمدرسان دارا

 خًد پاسخ دَد. زانپذیداوص یَىز - یعلم یاسَایو
 

  گريٌ یخدمات آمًزش
 یبٍ صًرت َفتگ یعمًم َایکالس 
 َای اختصاصی(َا تًلیدی )با سزفصلَا ي کارگاٌگالزیدر محل  یاختصاص َایکالس 
 یخصًص َایکالس    

 مدرک مجتمع فىی تُران
 دريس شآمیتیبٍ ضزط گذراودن مًفق زانپذیَمٍ داوص

 ایمدرک سازمان فىی ي حرفٍ
 ای حزفٍ-ضزکت در آسمًن ساسمان فىی پس اس

 City & Guildsمدرک 
 لالملهیمزاجعٍ بٍ دپارتمان ب

 

ردیف

 دیف
 مدرک شُریٍ زمان آغاز ایام برگساری وًع کالس مدت درس وام


