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NETWORK



عنوان دوره
نوع

 برگزاری
کددوره

شهریه

(تومان)

مدت

(ساعت)
مدرسپیش نیازتاریخ شروعزمان برگزاری

۲۷۲۵۵۳9.100.000آنالین

۲۷۲۵۵۶11.450.000حضوری

۲۷۵۴۰۱9.100.000آنالین

۲۷۵۴۱۰11.450.000حضوری

۲۷۲۵۵۸780.000آنالین

۲۷۲۵۵۹950.000حضوری

۲۷۵۴۰۲780.000آنالین

۲۷۵۴۰۷950.000حضوری

1.800.000آنالین

2.250.000حضوری

۲۷۲۵۶۵2.400.000آنالین

۲۷۲۵۶۷3.000.000حضوری

۲۷۲۵۷۰2.400.000آنالین

3.000.000حضوری

۲۷۲۵۷۲2.700.000آنالین

3.250.000حضوری

۲۷۶۰۳۲2.700.000آنالین

3.250.000حضوری

۲۷۶۱۷۳2.700.000آنالین

3.250.000حضوری

۲۷۶۱۷۱2.700.00054آنالین

3.250.00054حضوری

Networking with Windows Server 201954۱۲-۰۲-۱۴:۳۰,۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰چهارشنبه , سه شنبه
Installation, Storage and

Compute with Windows Server 2016
ن نخیع پدرام حسی 

Installation, Storage and

Compute with Windows Server 2016

Network+30 ن نخیعمهارت های پایه۲۱-۰۲-۱۹:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰پنجشنبه پدرام حسی 

Installing and 

Configuring Windows 10
51

Installing and Configuring Windows 10

ن نخیع پدرام حسی 

Network+

30

Identity with Windows Server 2019 ۱۷-۰۲-۱۷:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰سه شنبه , یکشنبهNetworking with Windows Server 2016پدرام حسین نخعی

MCSA Courses

1402/02/09:تاری    خ تنظیم 

MCSA Pack

ن نخیعمهارت های پایه پدرام حسی  MCSA Pack230 ۳۰-۰۲-۱۷:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰دوشنبه , شنبه

MCSA Pack230 ن نخیعمهارت های پایه۲۱-۰۲-۱۹:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰پنجشنبه پدرام حسی 

Network+

,۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰سه شنبه , یکشنبه 

Installing and Configuring Windows 1042Network+

ن نخیع پدرام حسی  مهارت های پایه۳۰-۰۲-۱۷:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰دوشنبه , شنبه 

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2019

ن نخیع پدرام حسی 
Installation, Storage and Compute

with Windows Server 2019

Installation, Storage and Compute

with Windows Server 2019

Networking with Windows Server 2019

۱۴۰۲-۰۲-۱۹

۰۹-۰۲-۲۰:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۷:۳۰دوشنبه , شنبه51
Installing and 

Configuring Windows 10

Identity with Windows Server 2019

ن نخیع پدرام حسی  Networking with Windows Server 201954 ۲۹-۰۲-۱۴:۰۰,۱۴۰۲ - ۰۹:۰۰جمعه

Networking with Windows Server 201954 ۱۵-۰۲-۱۹:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰جمعه
Installation, Storage and

Compute with Windows Server 2016
ن نخیع پدرام حسی 

https://mftplus.com/lesson/131625127/MCSA-Pack-2016
https://mftplus.com/lesson/131625127/MCSA-Pack-2016
https://mftplus.com/lesson/131612129/Network+
https://mftplus.com/lesson/131612129/Network+
https://mftplus.com/lesson/131625123/Installing-and-Configuring-Windows-10
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/3533/Identity-with-Windows-Server-2016-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131612129/Network+
https://mftplus.com/lesson/3533/Identity-with-Windows-Server-2016-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://mftplus.com/lesson/131625127/MCSA-Pack-2016
https://mftplus.com/lesson/131625127/MCSA-Pack-2016
https://mftplus.com/lesson/131612129/Network+
https://mftplus.com/lesson/131625123/Installing-and-Configuring-Windows-10
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625124/Installation,-Storage-and-Compute-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/131625125/Networking-with-Windows-Server-2016


عنوان دوره
نوع

 برگزاری
کددوره

شهریه

(تومان)

مدت

(ساعت)
مدرسپیش نیازتاریخ شروعزمان برگزاری

۲۷۲۵۸۰4.120.000آنالین

4.980.000حضوری

آنالین

۲۷۵۴۲۷4.800.000حضوری

۲۷۲۵۸۲3.250.000آنالین

3.900.000ترکیبی

۲۷۵۲۶۳3.380.000آنالین

۲۷۵۲۶۴4.000.000حضوری

8.900.000آنالین
11.150.000حضوری

۲۷۲۵۸۳3.260.000آنالین

۲۷۲۵۸۶4.100.000حضوری

۲۷۲۵۸۸2.950.000آنالین

۲۷۲۵۹۰3.650.000حضوری

۲۷۲۵۹۲2.400.000آنالین

۲۷۲۵۹۴3.900.000حضوری

MTCNAید2.100.00026حضوری          +Networkتماس بگی 

۲۷۲۵۹۸4.300.000ترکیبی

۲۷۲۶۰۰3.450.000آنالین

8.100.000آنالین

9.900.000ترکیبی

VPN Bootcampید1.980.00025آنالین سینارجائی+Networkتماس بگی 

Exchange Server

یف زاده۲۵CEH-۰۱-۲۰:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰جمعه 24(Web-100)مقدمات تست نفوذ وب اپلیکیشن ها  رضا شر

ن نخیع48 پدرام حسی 

مجازی سازی

پنجشنبه , چهارشنبه , سه شنبه , یکشنبه , شنبه , جمعه

۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰,
55

۲۷-۰۲-۲۰:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰چهارشنبه 

۲۲-۰۲-۱۹:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰جمعه 

HACK PACK

خواه پوریا خی 

Vmware VCP-DCV 6.7 and 7.x

۱۴۰۲-۰۲-۱۵

Linux

Cisco CCNAیا MCSA(ییک از این دو دوره) 

LPIC II

CEH40 ۱۴-۰۲-۱۹:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰پنجشنبهNetwork+یف زاده رضا شر

Exchange Server

45

Linux Essentials + LPIC160۱۲-۰۲-۲۱:۰۰,۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰سه شنبه , یکشنبه

MCSA Pack

Linux Essentials + LPIC1

ی کامران کبی 

محمدحسن حق پناه نرسی

Network+

VPN

Network+سینا رجائی

Hack pack144ید +Networkتماس بگی 

MikroTik

CCNA 200-30175 ۱۴-۰۲-۱۹:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰پنجشنبه

Cisco

یف زاده رضا شر ۲۲web(100)-۰۲-۲۰:۳۰,۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰جمعه (Web-200)حمالت وب با لینوکس کایل  36

CCNA 200-301 ید تماس بگی  160 CCNP Enterprise Package

https://mftplus.com/lesson/131619140/Exchange-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/4686/Vmware-VCP-DCV-6.7-and-7.x
https://mftplus.com/lesson/4595/Linux-Essentials-+-LPIC1(101-102)
https://mftplus.com/lesson/4596/(202-201)-LPIC-2
https://mftplus.com/lesson/132113123/CEH
https://mftplus.com/lesson/131618130/MTCNA
https://mftplus.com/lesson/3742/CCNA-200-301
https://mftplus.com/lesson/3685/CCNP-Enterprise-Package
https://mftplus.com/lesson/131619140/Exchange-Server-2016
https://mftplus.com/lesson/4686/Vmware-VCP-DCV-6.7-and-7.x
https://mftplus.com/lesson/4596/(202-201)-LPIC-2
https://mftplus.com/lesson/4595/Linux-Essentials-+-LPIC1(101-102)
https://mftplus.com/lesson/132113123/CEH
https://mftplus.com/lesson/3742/CCNA-200-301
https://mftplus.com/lesson/3685/CCNP-Enterprise-Package


طلوب بهرمند شود حصوالت آن بطور م دمات یا م قل یک نفر از خ دا ی ح دیشد که رد هرخانواده اریان نی تهران هب روزی می ان مجتمع ف
.

رت مرکزی ر از ميدان اكج،: آ درس دف سعادت آ ابد، ابالت

،(شهيد عبقری) خياابن دوم 

بش ابغس تان يمك، شامره  12 بلوار هبزاد شامیل،ن

برترين موسسه و برند آ موزیش کشور در حوزه فناوری

نی جش نواره ارتباطات و فناوری اطالعات  (فاوا)برگزیده دوم

ده گواهينامه  ISO 10004:2010دارن

دارای گواهينامه حامیت از حقوق مرصف کنندگان و توليد کنندگان

ه مدرک فاریس و انگلییس جممتع فین هتران  اب رائ

ی کشور  ون اس تخدام مورد اتیيد آ زم

وزارت امور خارجه

. قبل از ثبت انم در دوره های حضوری از ظرفيت الکس اطمينان حاصل بفرمایيد-1:توضيحات 

https://mftplus.com/student/login:                    آ درس ورود به الکس آ نالين-2  


