
 

 دوره های پزشکی

 نام دوره
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 42  1.200.000 16الی  13 پنجشنبه جلسه 14 مهر 22 فوریت های پزشکی
 حضوری ساعت 42  1.450.000 19الی   16 پنجشنبه جلسه 14 مهر 22 )مقدماتی( تکنسین داروخانه

 دوره های  کارشنایس خودرو

 نام دوره
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 120   5.350.000 13-9شنبه  شنبه تا سه  جلسه 4 مهر 24 عمومی کارشنایس خودرو
 حضوری ساعت 110  6.550.000 18-9  چهارشنبه جلسه 1 مهر VIP 28 کارشنایس خودرو

 آفالین ساعت 110  3.450.000 - - - کارشنایس خودرو ) غریحضوری(
 دوره های حسابداری و اقتصاد

 نام دوره
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 مقدماتی با بازار رسمایه آشنایی
 مجازی ساعت 10  250.000 19-17 شنبه  جلسه 5 مهر 23 )بورس(

 مجازی ساعت 10  250.000 19-17  دوشنبه جلسه 5 مهر 26 آشنایی مقدماتی با فارکس
 مجازی ساعت 10  250.000 10-8  جمعه جلسه 5 مهر 30 آشنایی مقدماتی با رمز ارزها

 حضوری ساعت 50 900.000 11-9  دوشنبه جلسه 25 مهر 26 حسابداری کاربردی
 علوم کامپیوتردوره های 

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

مهارت های هفتگانه  کامپیوتر  
ICDL 

 حضوری ساعت132 1.000.000 15-12  شنبه جلسه 12 مهر 17

 حضوری ساعت 60  1.100.000 13-9  شنبهچهار جلسه 10 مهر 24 )مقدماتی( SQL Serverآموزش 
 مجازی ساعت 40  600.000 18-16شنبه و یکشنبه  جلسه 20 مهر 24 برنامه نوییس به زبان پایتون 

 مجازی ساعت 24  800.000 11:30-10شنبه و یکشنبه  جلسه 16 مهر 24 (نسیسا تایدوره علم داده )د
 مجازی ساعت 10  350.000 12-10  پنج شنبه و جمعه جلسه 5 مهر Wordpress 22با  تیسا یطراح



 

 

 

 

 

 

 ...علوم کامپیوتردوره های 

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

بهینه سازی سایت  )سئو( 
 مجازی ساعت 10  750.000 12-10  پنج شنبه و جمعه جلسه 5 آبان 13 مقدماتی

بهینه سازی سایت  )سئو( 
 مجازی ساعت 10  750.000 12-10 پنج شنبه و جمعه  جلسه 5 آبان 27 پیرشفته

 دوره های زبان انگلییس

تاریخ   نام دوره
 رشوع

شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 زبان انگلییس کودکان )ترمیک(
تعیین 
 حضوری ساعت 40  285.000 تعیین سطح جلسه 20 سطح

تعیین  زبان انگلییس بزرگساالن )ترمیک(
 سطح

 حضوری ساعت 40  285.000 تعیین سطح جلسه  20

 IELTSآمادگی آزمون 
تعیین 
 حضوری ساعت 60  2.500.000 تعیین سطح جلسه 20 سطح

 و روانشنایس تربییتدوره های علوم 

 نام دوره
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 20  500.000 11-9  پنج شنبه جلسه 10 مهر 22 مهارت های زندگی
 حضوری ساعت 4  150.000 12-11  پنج شنبه جلسه 4 مهر 22 فرزند پروری

 دوره های حقوقی

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

با حقوق امالک و معامالت  ییآشنا
 مجازی ساعت 6  200.000 13-10  پنج شنبه و جمعه جلسه 2 آبان 6 یملک

 مجازی ساعت 6  200.000 13-10 پنج شنبه و جمعه جلسه 2 مهر 29 آشنایی با قوانین مالیاتی



 

 

 تربیت مدرس ابتدائیدوره های 

 دورهنام 
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 مجازی ساعت 36 600.000 20 - 14پنجشنبه و جمعه  جلسه 6 آبان 6 تربیت معلم پایه اول دبستان
 یمجاز ساعت 36 600.000 14 - 8پنجشنبه و جمعه  جلسه 6 آبان 6 دبستان دوم هیمعلم پا تیترب
 یمجاز ساعت 36 600.000 14 - 8پنجشنبه و جمعه  جلسه 6 آذر 11 دبستان سوم هیمعلم پا تیترب

 یمجاز ساعت 72 1.200.000 14 - 8پنجشنبه و جمعه  جلسه 12 آبان 20 پک ویژه سه پایه چهارم، پنجم و ششم
 یمجاز ساعت 30 500.000 19 - 14پنجشنبه و جمعه  جلسه 6 آذر 4 تربیت معلم پیش دبستانی

 یمجاز ساعت 24 420.000 18 - 14شنبه یکشنبه دوشنبه جلسه 6 آذر 1 الکرتونیکی ویژه معلمانتولید محتوای 
 یمجاز ساعت 15 480.000 18 - 15شنبه تا چهارشنبه  جلسه 5 آبان 22 مربیگری چرتکه

 یمجاز ساعت 15 240.000 18 - 15دوشنبه کشنبهیشنبه  جلسه 5 آبان 8 معلمان مهارت های زندگی ویژه مربیان و
 یمجاز ساعت 24 320.000 20 - 14پنجشنبه و جمعه  جلسه 4 آبان 27 1خالق ریایض 

 بیین و احتمالی است؛ با توجه به زمان الزم برای به حد نصاب رسیدن افراد ها، تاریخ پیشهای اعالم شده رشوع دورهتاریخ
 کننده در دوره، ممکن است تغیری یابد.رشکت

  کانال تلگرامی معاونت آموزیش اعالم می گردد.هرگونه تغیری در برنامه کالیس در 



 

 دوره های پزشکی

 نام دوره
تاریخ  
 روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 42 1.200.000 18-15 یکشنبه و سه شنبه  جلسه 14 آبان 11 های پزشکیفوریت
 حضوری ساعت 42 1.200.000 18-15 یکشنبه و سه شنبه  جلسه  14 دی 5 پزشکی هایفوریت

 13-10   یکشنبه جلسه  14 آبان 9 تکنسین داروخانه )مقدماتی(
 18-15   چهارشنبه

 حضوری ساعت 42 1.450.000

 جلسه  14 دی 1 تکنسین داروخانه )مقدماتی(
 13-10   یکشنبه

 حضوری ساعت 42 1.450.000 18-15   چهارشنبه

 حضوری ساعت 36 1.100.000 13-10شنبه و چهارشنبه سه جلسه  12 مهر 20 تکنسین داروخانه )پیرشفته(
 حضوری ساعت 36 1.100.000 13-10سه شنبه و چهارشنبه  جلسه  12 آذر 2 تکنسین داروخانه )پیرشفته(

 حضوری ساعت 36 2.000.000 12-9شنبه و چهارشنبه  جلسه  12 آبان 5 دستیار کنار دندانژپشک
 حضوری ساعت 36 2.000.000 12-9شنبه و چهارشنبه  جلسه  12 آذر 27 دستیار کنار دندانژپشک

 دوره های  کارشنایس خودرو

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 120  5.350.000 13-9شنبه  شنبه تا سه  جلسه 4 مهر 17 عمومی کارشنایس خودرو
 حضوری ساعت 110  6.550.000 18-9  چهارشنبه جلسه 1 مهر VIP 21 کارشنایس خودرو

 آفالین ساعت 110  3.450.000 - - - کارشنایس خودرو ) غریحضوری(
 دوره های حسابداری و اقتصاد

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 50 900.000 18-16شنبه و دوشنبه  جلسه  25 آبان 29 حسابداری کاربردی
 حضوری ساعت 50 900.000 18-16شنبه و دوشنبه  جلسه  25 بهمن 9 حسابداری کاربردی

 آشنایی مقدماتی با بازار رسمایه
 مجازی ساعت 10  250.000 19-17 شنبه  جلسه 5 مهر 23 )بورس(

 مجازی ساعت 10  250.000 19-17  دوشنبه جلسه 5 مهر 26 آشنایی مقدماتی با فارکس
 مجازی ساعت 10  250.000 10-8  جمعه جلسه 5 مهر 30 آشنایی مقدماتی با رمز ارزها



 

 

 

  

 دوره های زبان انگلییس

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 16 400.000 12-10شنبه و چهارشنبه  جلسه 8 آبان 8 کودکان (TTC)زبان تربیت مدرس 
 (TTC)زبان تربیت مدرس 

 بزرگسال
 حضوری ساعت 16 500.000 18-16یکشنبه و سه شنبه  جلسه 8 آبان 9

 حضوری ساعت 22 285.000 9:30-8 چهارشنبهشنبه و  جلسه 15 آبان 15 زبان انگلییس کودکان )ترمیک(
 حضوری ساعت 22 285.000 15:30-14 یکشنبه و سه شنبه جلسه 15 آبان 16 زبان انگلییس بزرگساالن )ترمیک(

 علوم کامپیوتردوره های 

تاریخ   نام دوره
 رشوع

شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

مهارت های هفتگانه  کامیوتر  
ICDL 4 حضوری ساعت 60 1.000.000 18-16یکشنبه و سه شنبه  جلسه  30 مهر 

 دوره های هرنی

تاریخ   نام دوره
شهریه  روز و ساعت تعدادجلسات رشوع

 )تومان(
 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 20 150.000 12-10دوشنبه و پنج شنبه  جلسه 10 آبان 3 خوشنوییس

 بیین و احتمالی است؛ با توجه به زمان الزم برای به حد نصاب رسیدن افراد ها، تاریخ پیشهای اعالم شده رشوع دورهتاریخ
 کننده در دوره، ممکن است تغیری یابد.رشکت

 .هرگونه تغیری در برنامه کالیس در کانال تلگرامی معاونت آموزیش اعالم می گردد 



 

 

 

 دوره های پزشکی

شهریه  روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 42 1.200.000 12-9سه شنبه ها  جلسه 14 مهر 27  های پزشکیفوریت
 حضوری ساعت 42  1.450.000 12-9  چهارشنبه ها جلسه 14 مهر 28 )مقدماتی(تکنسین داروخانه 

 دوره های  کارشنایس خودرو

 روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 120 5.350.000 13-9شنبه تا سه شنبه  جلسه 4 مهر 24 خودرو عمومی کارشنایس
 حضوری ساعت 110 6.550.000 18-9چهارشنبه  جلسه 1 مهر VIP 28خودرو  کارشنایس

 حضوری ساعت 110 3.450.000 - - - خودرو )غری حضوری( کارشنایس
 دوره های علوم انسانی

شهریه  روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 4 200.000 13-11پنجشنبه  جلسه 4 مهر 29 فرزند پروری
 حضوری ساعت 20 500.000 11- 9پنجشنبه  جلسه 10 مهر 29 مهارت های زندگی

 حضوری ساعت 4 200.000 13-11پنجشنبه  جلسه 2 آذر 18 کنرتل خشم
 حضوری ساعت 6 300.000 13-11پنجشنبه  جلسه 3 آبان 27 خالقیت ذهینش پرور 

 حضوری ساعت 5 120.000 14الی  9دوشنبه از  جلسه 1 مهر 26 پروپوزال نوییس
 دوره های هرنی

شهریه  روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 24 1.500.000 12-9یکشنبه از  جلسه 8 مهر 25 چرم دست دوز
 حضوری ساعت 24 500.000 13-10یکشنبه و چهارشنبه  جلسه 8 مهر 25 الب بافیق

 حضوری ساعت 10 200.000 12-10یکشنبه و چهارشنبه  از  جلسه 5 مهر 25 عروسک سازی



 

 

 

 دوره های حقوقی

 روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
شهریه 
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

با حقوق امالک و  ییآشنا
 یمعامالت ملک

 مجازی ساعت 6  200.000 13-10  شنبه و جمعهپنج  جلسه 2 آبان 6

 مجازی ساعت 6  200.000 13-10 پنج شنبه و جمعه جلسه 2 مهر 29 آشنایی با قوانین مالیاتی

 عمومیدوره های 

شهریه  روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

مهارت های هفتگانه  کامپیوتر  
ICDL 

 حضوری ساعت 132 1.000.000 16-13 چهارشنبه جلسه 20 مهر 28

 حضوری ساعت 60 2.500.000 18-15 چهارشنبه جلسه 20 مهر 28 تعمریات موبایل
 حضوری ساعت 4 200.000 12الی  8سه شنبه از  جلسه 1 مهر 27 فضای مجازیآشنایی با 

 حضوری ساعت 5 120.000 14الی  9دوشنبه از  جلسه 1 مهر 26 پروپوزال نوییس
 دوره های حسابداری و اقتصاد

شهریه  روز و ساعت جلسات تعداد رشوع تاریخ نام دوره
 )تومان(

 مدت
 دوره

نوع 
 برگزاری

 حضوری ساعت 50 900.000 17-15 دوشنبه و چهارشنبه جلسه 25 مهر 26 حسابداری
 آشنایی مقدماتی با بازار رسمایه

 )بورس(
 مجازی ساعت 10  250.000 19-17 شنبه  جلسه 5 مهر 23

 مجازی ساعت 10  250.000 19-17  دوشنبه جلسه 5 مهر 26 آشنایی مقدماتی با فارکس
 مجازی ساعت 10  250.000 10-8  جمعه جلسه 5 مهر 30 آشنایی مقدماتی با رمز ارزها

 با توجه به زمان الزم برای به حد نصاب رسیدن افراد  بیین و احتمالی است؛ها، تاریخ پیشهای اعالم شده رشوع دورهتاریخ
 کننده در دوره، ممکن است تغیری یابد.رشکت

 .هرگونه تغیری در برنامه کالیس در کانال تلگرامی معاونت آموزیش اعالم می گردد 
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