
 

 

 

  رديف  نام درس  کد درس  مدت دوره )ساعت(  تاريخ شروع  روز  ساعت )ريال( قیمت برگزاری 
1402/ 04/04 سه شنبه   – یکشنبه  16:00تا    14:00 15.400.000 حضوری   1 ) مفاهیم پایه کامپیوتر (   1کودکان الکترونیکی   277565 20 

 2 ) مفاهیم پایه کامپیوتر (   1کودکان الکترونیکی   277566 20 1402/ 22/03 چهارشنبه   - دوشنبه  14:00تا   12:00 15.400.000 حضوری 

 3 برنامه نویسی مقدماتی اسکرچ  277567 20 1402/ 07/03 سه شنبه   – یکشنبه  20:00تا    18:00 16.440.000 حضوری 

 4 برنامه نویسی مقدماتی اسکرچ  277568 20 1402/ 17/03 چهارشنبه   - دوشنبه  16:00تا    14:00 16.440.000 حضوری 

 5 برنامه نویسی مقدماتی اسکرچ  277586 20 1402/ 23/03 سه شنبه   – یکشنبه  12:00تا    10:00 16.440.000 آنالین  

 6 برنامه نویسی مقدماتی اسکرچ  277748 20 1402/ 22/03 دوشنبه ها   21:00تا    19:00 16.440.000 ترکیبی 

 7 سال به باال (   7رباتیک مقدماتی )   277571 20 1402/ 08/03 چهارشنبه   - دوشنبه  12:00تا    10:00 18.880.000 حضوری 

 8 سال به باال (   7رباتیک مقدماتی )   277572 20 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    12:00 18.880.000 حضوری 

 9 سال (  7رباتیک مقدماتی کودکان ) زیر   277569 18 1402/ 08/03 چهارشنبه   - دوشنبه  14:00تا    12:00 14.400.000 حضوری 

 10 سال (  7رباتیک مقدماتی کودکان ) زیر   277570 18 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  12:00تا    10:00 14.400.000 حضوری 

 11 مهارت زندگی خردسال  277575 12 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  11:00تا    10:00 17.290.000 حضوری 

 12   مهارت زندگی کودک  277702 12 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  12:30تا    11:30 21.600.000 حضوری 

 13   شطرنج مقدماتی  277573 24 1402/ 24/03 چهارشنبه   - دوشنبه  14:00تا    12:00 13.800.000 حضوری 

 14 1نقاش خالق   277577 20 1402/ 03/04 دوشنبه   - شنبه     14:00تا    12:00 15.840.000 حضوری 

 15 1نقاش خالق   277582 20 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  17:00تا    15:00 15.840.000 حضوری 

 16 سفالگری کودک  277584 20 1402/ 29/03 دوشنبه   - شنبه   14:00تا    12:00 15.870.000 حضوری 

   1402  ويژه تابســتان کودک دوره های مقدمـاتیه ـبرنام 
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آدرس : سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، خیابان دوم ) شهید عبقری(، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان، 

 دپارتمان کودک و نوجوان

09021784107 - 22085165 – 22085085شماره های تماس :   

 دپارتمان کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.    MFTPLUS.COMجهت ثبت نام آنالین می توانید به سایت ما به نشانی 

 و یا شهریه دوره را به شماره کارت مجتمع فنی تهران واریز فرمایید: 

 ) بنام مجتمع فنی تهران ( 6408-2027-3378-6104

 ارسال نماید. 09021784107لطفا تصویر فیش واریزی را به شماره موبایل 

https://mftplus.com/student/info?id=64561120e0ccbce52796669c
https://mftplus.com/student/info?id=64561180e0ccbc1d2496669d
https://mftplus.com/student/info?id=64561225e0ccbc932796669d
https://mftplus.com/student/info?id=64561296e0ccbcd32c96669d
https://mftplus.com/student/info?id=64561f09e0ccbc9f5996669d
https://mftplus.com/student/info?id=64579cefe0ccbc1c3116c52f
https://mftplus.com/student/info?id=6456140ce0ccbc4f2c96669f
https://mftplus.com/student/info?id=6456143de0ccbca53196669c
https://mftplus.com/student/info?id=6456130ee0ccbc952a96669d
https://mftplus.com/student/info?id=64561380e0ccbce42f96669c
https://mftplus.com/student/info?id=64561b5ee0ccbcf24b96669d
https://mftplus.com/student/info?id=64575348e0ccbc870616c52c
https://mftplus.com/student/info?id=64561495e0ccbcb3299666a4
https://mftplus.com/student/info?id=64561bdfe0ccbca54c9666a2
https://mftplus.com/student/info?id=64561e41e0ccbc895796669d
https://mftplus.com/student/info?id=64561e80e0ccbcfb5696669d
https://www.instagram.com/ict_kids/
https://mftplus.com/department/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86

