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عنوان دوره
نوع

 برگزاری
کددوره

شهریه

(تومان)
مدرسپیش نیازتاریخ شروعزمان برگزاری(ساعت) مدت

۲۷۲۵۰۳1.550.000آنالین

1.900.000حضوری

۲۷۵۷۵۱1.550.000آنالین

۲۷۵۷۴۸1.900.000حضوری

۲۷۵۷۴۳1.550.000آنالین

۲۷۵۷۴۶1.900.000حضوری

۲۷۴۲۴۰2.250.000آنالین

۲۷۴۲۳۹2.750.000حضوری

آنالین
2.750.000

حضوری
۲۷۲۵۰۵3.450.000

۲۷۲۵۰۹3.420.000حضوری

۲۷۲۵۱۱2.750.000آنالین

۲۷۵۹۳۵3.420.000حضوری

۲۷۵۹۳۶2.750.000آنالین

(Full Stack Development )دوره برنامه نویسی وب 

.Net مبتنی بر 
۰۲-۰۶-۱۳:۰۰,۱۴۰۲ - ۰۹:۰۰پنجشنبه ۲۷۵۹۳۴5.100.00090حضوری

Front-end :HTML,CSS, Javascript

Backend :c# programing
علی محمد بهمن یار

تماس بگیرید2.520.00030حضوریشناسایی و تشخیص اشیاء
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 

++cآشنایی با یک زبان برنامه نویسی پایتون یا 

Database  و Javaتماس بگیرید4.200.00050حضوریپروژه اتوماسیون اداری

C# Programming

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی امیرحسین احمدی کمازانی,۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰سه شنبه , یکشنبه 

۲۷-۰۲-۲۲:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۷:۳۰چهارشنبه 

فاطمه رفیع پورمهارت های پایه۱۲-۰۲-۲۲:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۹:۰۰سه شنبه , یکشنبه40مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

60

۱۴۰۲-۰۲-۲۳

60۱۴۰۲-۰۲-۱۷ C++برنامه نویسی به زبان 

SQL Server

حسین شهرابی فراهانی مهارت های پایه

علی محمد بهمن یار C# Programming

60

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۱۳-۰۲-۲۰:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۶:۳۰چهارشنبه 

M.S .Net Framework

حسین شهرابی فراهانی

1402/02/09تاریخ تنظیم 

Microsoft Certified Solution Developer

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

C++برنامه نویسی به زبان 

میثم ایلکا مهارت های پایه40مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

شهروز صیادی قردانمهارت های پایه۱۲-۰۲-۲۰:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰سه شنبه 40مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

مهارت های پایه۱۴۰۲-۰۲-۰۷ SQL Server 2017 Database Development60 ۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰پنجشنبه,

,۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰چهارشنبه , شنبه  SQL Server 2017 Database Development

کارگاه

.Netمبتنی بر  (Full Stack Development )دوره برنامه نویسی وب 

https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132017134/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-++C
https://mftplus.com/lesson/3546/C#-Programming-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://mftplus.com/lesson/132026140/SQL-Server-2017-Database-Development
https://mftplus.com/lesson/132026140/SQL-Server-2017-Database-Development
https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132017134/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-++C
https://mftplus.com/lesson/3546/C#-Programming-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132017130/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://mftplus.com/lesson/132026140/SQL-Server-2017-Database-Development
https://mftplus.com/lesson/132026140/SQL-Server-2017-Database-Development


عنوان دوره
نوع

 برگزاری
کددوره

شهریه

(تومان)

مدت

(ساعت)
مدرسپیش نیازتاریخ شروعزمان برگزاری

2.750.000آنالین

3.420.000حضوری

۲۷۲۵۱۳2.750.000آنالین

۲۷۲۵۱۴3.420.000حضوری

۲۷۲۵۱۵3.260.000آنالین

حضوری
۲۷۲۵۱۸4.120.000

Android pack With Kotlinآشنایی با یک زبان برنامه نویسی شی گراتماس بگیرید3.900.00070آنالین

۲۷۲۵۲۰3.360.000آنالین

۲۷۲۵۲۳4.050.000حضوری

۲۷۵۲۷۹3.360.000آنالین

۲۷۵۲۸۰4.050.000حضوری

۲۷۴۲۶۰3.360.000آنالین

۲۷۴۲۶۱4.050.000حضوری

۲۷۶۱۸۴3.360.000آنالین

۲۷۶۱۸۳4.050.000حضوری

۲۷۷۰۳۱3.360.000آنالین

۲۷۷۰۳۳4.050.000حضوری

۲۷۷۰۳۷3.360.000آنالین

۲۷۷۰۳۶4.050.000حضوری

۲۷۷۰۴۸3.800.000آنالین

۲۷۷۰۴۹4.500.000حضوری

۲۷۷۰۴۴3.800.000آنالین

۲۷۷۰۴۵4.500.000حضوری

۲۷۲۵۳۳2.750.000آنالین

۲۷۲۵۳۴3.550.000حضوری

2.316.00050آنالین

2.844.00050حضوری

3.000.00032حضوری

2.500.00032آنالین

2.366.000آنالین

2.800.000حضوری

آنالین

حضوری

 هوش مصنوعی برای رهبران کسب وکار
حضوری

تجربه ی تصمیم گیری در کسب  و کارتماس بگیرید2.500.00030

سید احمد مصباحمقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۲۳-۰۲-۲۰:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۷:۳۰دوشنبه , شنبه 

Programming With Python60 شایان آقابراریمقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۰۴-۰۳-۱۴:۰۰,۱۴۰۲ - ۰۹:۰۰پنجشنبه

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۱۴۰۲-۰۲-۱۳

Programming With Python60 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۱۱-۰۲-۱۴:۰۰,۱۴۰۲ - ۰۹:۰۰دوشنبه

Programming With Python

سید احمد مصباح

Java EE 8 programming

Mobile App

Java EE 8 programming

سید احمد مصباح

تماس بگیرید

Java SE 8 Programming

Java SE 8 Programming

تماس بگیرید 40 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسیRتجزیه و تحلیل داده ها با 

میثم ایلکامقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی ۱۴۰۲-۰۲-۲۵

سید احمد مصباح
Programming With Python &

Data analysis and Machine Learning

Programming With Pythonفاطمه رفیع پور ۰۳-۰۳-۱۳:۰۰,۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰چهارشنبه 54

,۲۳:۰۰ - ۲۰:۳۰دوشنبه , شنبه 60 Programming With Python

Programming With Python

Data analysis and Machine Learning

فاطمه رفیع پور

۱۴۰۲-۰۴-۰۱Programming With Python

تماس بگیرید

سید احمد مصباح

Deep learning With Python

,۱۳:۰۰ - ۰۸:۰۰پنجشنبه 

,۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰پنجشنبه 

فاطمه رفیع پور

۱۴۰۲-۰۲-۱۴ 56

Data analysis and Machine Learning54

Programming With Python60 فاطمه رفیع پورمقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۰۵-۰۲-۱۴:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰سه شنبه

Programming With Python60

Java SE 8 Programming

آشنایی با مفاهیم اولیه وب و دیتابیس
,۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰جمعه 

Programming With Python60 مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی۰۸-۰۲-۱۹:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰جمعه

Artificial Intelligence

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

50۱۴۰۲-۰۲-۰۸

50

Java SE 8 Programming50 ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰چهارشنبه,

تماس بگیرید
Programming With Python & 

Web Design Pack

Rتجزیه و تحلیل داده ها با تماس بگیرید56آمار برای علوم داده

Python Web Development With Django

Online Image Processing With Python

https://mftplus.com/lesson/132018136/Java-SE-8-Programming
https://mftplus.com/lesson/132018136/Java-SE-8-Programming
https://mftplus.com/lesson/132018137/Java-EE-8-programming
https://mftplus.com/lesson/4059/Online-Android-pack-With-Kotlin
https://mftplus.com/lesson/4307/Data-analysis-and-Machine-Learning
https://mftplus.com/lesson/4307/Data-analysis-and-Machine-Learning
https://mftplus.com/lesson/3982/Deep-learning-With-Python
https://mftplus.com/lesson/4046/Python-Web-Development-With-Django
https://mftplus.com/lesson/4057/Online-Image-Processing-With-Python
https://mftplus.com/lesson/4455/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-R-(%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86)
https://mftplus.com/lesson/4806/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://mftplus.com/lesson/132018137/Java-EE-8-programming
https://mftplus.com/lesson/132018136/Java-SE-8-Programming
https://mftplus.com/lesson/4455/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-R-(%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86)
https://mftplus.com/lesson/4307/Data-analysis-and-Machine-Learning
https://mftplus.com/lesson/3982/Deep-learning-With-Python
https://mftplus.com/lesson/4307/Data-analysis-and-Machine-Learning
https://mftplus.com/lesson/132018136/Java-SE-8-Programming
https://mftplus.com/lesson/4046/Python-Web-Development-With-Django
https://mftplus.com/lesson/4057/Online-Image-Processing-With-Python


با رائه مدرک فارسی و انگلیسی مجتمع فنی تهران 

مورد تایید آزمون استخدامی کشور 

وزارت امور خارجه

برترین موسسه و برند آموزشی کشور در حوزه فناوری

(فاوا)برگزیده دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطالعات 

ISO 10004:2010دارنده گواهینامه 

دارای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان

قل یک نفر از خدمات یا محصوالت آن بطور مطلوب بهرمند شود ی حدا دیشد که رد هرخانواده اریان مجتمع فنی تهران هب روزی می ان
.

سعادت آباد، باالتر از میدان كاج،: آدرس دفتر مرکزی

،(شهید عبقری) خیابان دوم 

12 بلوار بهزاد شمالی،نبش باغستان یكم، شماره 

. قبل از ثبت نام در دوره های حضوری از ظرفیت کالس اطمینان حاصل بفرمایید-1:توضیحات 

https://mftplus.com/student/login: آدرس ورود به کالس آنالین-2  


