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 شماره: 

 ، شعبه مرکزی سعادت آبادهنر و سینما دپارتمان

 گروه های آموزشی این دپارتمان:

 صنایع دستی هنرهای دکوراتیو طراحی و نقاشی گرافیک رسانه سینما

 و متحرک سازی دیجیتال گروه سینمای

 شهریه دوره )ریال( ساعات کالس ایام برگزاری تاریخ حدودی مدت دوره مدرک دوره عنوان دوره ردیف

1 
 000/700/158 شناور)تماس با دپارتمان( شناور)تماس با دپارتمان( نامدر حال ثبت  200 و وزارت علوم مجتمع فنی تهران پکیج عکاسی کاربردی

 تهران یمجتمع فن یعموم-تالیجید یعکاس 2
 000/400/55 20:30الی  15:30 یکشنبه  10/02/02 78

 000/400/55 14:30الی  09:30 چهارشنبه 13/02/02 78 تهران فنی مجتمع عمومی -عکاسی دیجیتال 3

 000/600/51 19:30الی  15:30 سه شنبه 12/02/02 40 تهران فنی مجتمع پرتره نورپردازی و عکاسی کارگاه 4

 تهران فنی مجتمع تبلیغاتی و صنعتی نورپردازی و عکاسی کارگاه 5
 000/600/53 19:30الی  15:30 چهارشنبه 30/01/02 40

 تهران فنی مجتمع تبلیغاتی و صنعتی نورپردازی و عکاسی کارگاه 6
 000/600/53 14:30الی  10:00 سه شنبه 19/02/02 40

 000/900/21 20:00الی  15:00 پنجشنبه  04/03/02 35 تهران فنی مجتمع عکاسی با موبایل 7

 000/000/34 20:30الی  17:30 یکشنبه و سه شنبه  10/02/02 48 تهران یمجتمع فن  تدوین با پریمیر 8

 000/000/34 14:00الی  09:00 جمعه 29/02/02 48 تهران فنی مجتمع تدوین با پریمیر 9

http://www.mftplus.com/
https://mftplus.com/student/info?id=640eea26e0ccbc760e148420
https://mftplus.com/student/info?id=63f5c487e0ccbc00778bea27
https://mftplus.com/student/info?id=642d54fae0ccbc5c08063b22
https://mftplus.com/student/info?id=63fdc867e0ccbc3438c9d3aa
https://mftplus.com/student/info?id=640dabdae0ccbc342ce96a85
https://mftplus.com/student/info?id=642acba5e0ccbc3a26c4dc4a
https://mftplus.com/student/info?id=64325e03e0ccbccb0594da64
https://mftplus.com/student/info?id=63fc6ed3e0ccbc2030c540ee
https://mftplus.com/student/info?id=643a51fde0ccbc551b8ecf75


 

  

مجتمع فنی 
قل یک نفر از محصوالت یا خدمات آن هب طور مطلوب بهره مند گردد.  تهران هب روزی می اندیشد هک رد ره خانواده اریانی حدا

021-2729و  22089859تماس:                 سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، خیابان عبقری دوم، بلوار بهزاد شمالی، طبقه منفی یک، دپارتمان هنرو سینما  
 

www.mftplus.com                                      : 09021703665                                        :MFTHONAR_CINEMA      
 

 

29/01/1402تاریخ   

 شماره: 

 تهران یمجتمع فن افترافکت 10
 000/500/49 21:00الی  18:00 دوشنبه و چهارشنبه 30/01/02 78

 000/500/49 19:30الی  14:30 جمعه  05/03/02 78 تهران فنی مجتمع افترافکت 11

 000/200/56 20:30الی  15:30 یکشنبه 21/02/02 78 تهران فنی مجتمع فوردی )حضوری و آنالین( سینما 12

 000/300/79 20:30الی  17:30 شنبه و چهارشنبه 13/02/02 120 تهران فنی مجتمع انیمیت سه بعدی در مایا 13

 000/600/25 20:00یال 15:00 دوشنبه 04/02/02 45 تهران فنی مجتمع فتوشاپ در عکس رتوش 14

 گروه سینما
 شهریه دوره )ریال( ساعات کالس ایام برگزاری تاریخ حدودی مدت دوره مدرک دوره عنوان دوره ردیف

 000/900/29 ... در حالت رزرو ... 48 تهران فنی مجتمع      کارگردانی سینما 1

 000/280/23 ... در حالت رزرو ... 48 تهران فنی مجتمع      فیلم نامه نویسی کالسیک 2

 گروه رسانه
 شهریه دوره )ریال( ساعات کالس ایام برگزاری تاریخ حدودی مدت دوره مدرک دوره عنوان دوره ردیف

 000/100/30 12:30الی  08:30 پنجشنبه 31/01/02 24 تهران فنی مجتمع )حضوری و انالین( اجرا، فن بیان و سخنوری 1

 000/100/30 20:30الی  17:30 یکشنبه و سه شنبه 19/02/02 24 تهران فنی مجتمع )حضوری( اجرا، فن بیان و سخنوری 2

 000/400/32 14:00الی  09:00 پنجشنبه 28/02/02 20 تهران فنی مجتمع )حضوری و آنالین( گویندگی و اجرا، پیشرفته 3
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 شماره: 

 چاپ -دوبعدی گرافیک گروه
 شهریه دوره )ریال( ساعات کالس برگزاری ایام تاریخ حدودی مدت دوره مدرک دوره عنوان دوره ردیف

 000/400/147 شناور)تماس با دپارتمان( شناور)تماس با دپارتمان( در حال ثبت نام 230 و وزارت علوم مجتمع فنی تهران )ویژه شعبه سعادت آباد(دوره جامع گرافیک  1

 000/500/25 20:30الی  17:30 شنبه و چهارشنبه 09/02/02 (60)معادل 50 تهران یمجتمع فن شرفتهیتا پ یفتوشاپ مقدمات 2

 000/500/25 14:00الی  09:00 پنجشنبه 21/02/02 (60)معادل 50 تهران یمجتمع فن شرفتهیتا پ یفتوشاپ مقدمات 3

 000/500/25 17:30الی  14:30 شنبه و چهارشنبه 27/02/02 (60)معادل 50 تهران یمجتمع فن شرفتهیتا پ یفتوشاپ مقدمات 4

 000/800/23 17:30الی  14:30 یکشنبه و سه شنبه 10/02/02 (60معادل) 50 تهران فنی مجتمع فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته )آنالین( 5

 000/800/23 20:30الی  17:30 یکشنبه و سه شنبه 21/02/02 (60معادل) 50 تهران فنی مجتمع فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته )آنالین( 6

 24//000500 20:30الی  17:30 یکشنبه و سه شنبه 27/01/02 40 تهران فنی مجتمع ایالستریتور 7

 24//000500 14:00الی  09:00 جمعه 27/01/02 40 تهران فنی مجتمع ایالستریتور 8

 21/200/000 14:00الی  10:00 یکشنبه  10/02/02 40 تهران فنی مجتمع ایالستریتور )آنالین( 9

 تهران فنی مجتمع پکیج فتوشاپ و ایالستریتور 10
 000/900/46 20:30الی  17:30 شنبه و چهارشنبه 09/02/02 80

 100/000/22 17:30الی  14:30 شنبه و چهارشنبه 20/10/01 30 تهران فنی مجتمع ایندیزاین )حضوری و آنالین( 11

 100/000/22 ... ... ... 30 تهران فنی مجتمع کورل دراو )حضوری و آنالین( 12
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 شماره: 

 000/500/34 14:00الی  09:00 دوشنبه 11/02/02 60 تهران فنی مجتمع 1تصویرسازی  13

 000/700/35 ... ... ... 45 تهران فنی مجتمع 2تصویرسازی  14

 طراحی لوگو 15
 تهران فنی مجتمع

24 ... .... .... 000/000/21 

 000/100/20 ... ... ... 21 تهران فنی مجتمع طراحی پوستر 16

 000/200/32 20:45الی  17:00 سه شنبه 05/02/02 30 تهران فنی مجتمع اصول بسته بندی و چاپ 17

 000/000/21 20:30الی  17:30 شنبه و چهارشنبه 06/02/02 21 تهران فنی مجتمع  طراحی حروف و تایپوگرافی 18

 )حضوری و انالین( موشن گرافیک 19
 تهران فنی مجتمع

 000/200/89 شناور)تماس با دپارتمان( شناور)تماس با دپارتمان( در حال ثبت نام 130

 (دیجیتالی /دستی)دکوراتیو و  نقاشی و طراحی گروه

 شهریه دوره )ریال( ساعات کالس ایام برگزاری تاریخ حدودی مدت دوره مدرک دوره عنوان دوره ردیف

 000/900/19 19:30الی  14:30 پنجشنبه 07/02/02 10+50 تهران فنی مجتمع طراحی، نقاشی مقدماتی 1

 000/900/19 14:00الی  09:00 سه شنبه 26/02/02 10+50 تهران فنی مجتمع مقدماتیطراحی، نقاشی  2

 000/000/22 14:00الی  09:00 پنجشنبه 31/01/02 40 تهران فنی مجتمع طراحی، نقاشی متوسط )چهره،سیاه قلم( 3

 000/000/22 19:00الی  14:00 یکشنبه 10/02/02 40 تهران فنی مجتمع طراحی، نقاشی متوسط )چهره،سیاه قلم( 4

 000/000/22 .... ... ... 40 تهران فنی مجتمع نقاشی پیشرفته )رنگ روغن( 5
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 شماره: 

 کلیک کنید. عضویت در صفحه اینستاگرام دپارتمان هنروسینماده و هجهت مشا 

  کلیک کنید. جهت ورود به وب سایت دپارتمان هنر و سینما  

 000/700/22 19:00الی  14:00 سه شنبه 19/02/02 40 تهران فنی مجتمع نقاشی حرفه ای )کارگاه آزاد( 6

 000/500/21 17:30الی  14:30 دوشنبه 11/02/02 20 تهران فنی مجتمع مدیا نقاشی میکس 7

 000/700/35 19:00الی  14:00 دوشنبه 18/02/02 30 تهران فنی مجتمع کارگاه پتینه )مقدماتی( 8

 000/400/22 .... .... .... 12 تهران فنی مجتمع ورکشاپ یکروزه رزین 9

 000/800/22 17:30الی  14:30 وشنبهد 18/02/02 18 تهران یمجتمع فن 1 خطینقاش 10

 000/900/19 20:00الی  17:00 چهارشنبه 11/02/02 12 تهران یمجتمع فن 2نقاشیخط  11

 000/500/29 19:30الی  14:30 پنجشنبه 07/02/02 42 تهران فنی مجتمع طراحی کاراکتر 12

 000/310/20 ..... .... .... 30 تهران فنی مجتمع نقاشی دیجیتال 13

 000/300/52 19:30الی  14:30 پنجشنبه 07/02/02 72 تهران فنی مجتمع پکیج طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال 14

 000/500/14 19:30الی  15:30 شنبه، یکشنبه، دوشنبه 16/02/02 12 تهران فنی مجتمع ورکشاپ سه روزه شمع سازی 15

 000/500/14 19:30الی  15:30 شنبه، یکشنبه، دوشنبه 06/03/02 12 تهران فنی مجتمع ورکشاپ سه روزه شمع سازی 16

 000/500/14 در حال رزرو در حال رزرو در حال رزرو 12 تهران فنی مجتمع قالب سازی سیلیونی 17

 000/4500 17:30الی  13:30 دوشنبه در حال رزرو 4 تهران فنی مجتمع ورکشاپ بشقاب های دکوراتیو 18
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