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 ندارد

9111/911/01 

 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 (1مدير محترم آموزشگاه فناوری اطالعات )
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 به شرح جدول ذیل جهت اجرا ارسال می گردد   رشته فناوری اطالعات مربوط به حرفه های   0921, بدینوسیله شهریه مصوب سال  احتراما       

 کد استاندارد حرفه رديف
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی

ساعت 

 زیکارور
 )ريال(شهريه  جمع

1  ICDL3,400,000 130 - 80 18 2513530411  کاربر 

 Acess 85/2513 45 87 - 132 2,200,000کارور  2

 PHOTOSHOP 2513-53-115-1 21 51 - 82 1,870,000کارور  3

 Power point 87/2513 19 58 - 77 1,300,000کارور 4

 EXCEL  2-19/83/1/4 20 50 - 70 1,700,000کارور  5

 AUTO CAD   1-62/60/1/5 40 56 - 96 2,400,000کارور 6

 2,000,000 104 - 68 36 42/90/2/3-3  9اتوماسیون اداری درجه  7

 2,450,000 96 - 72 22 2513/81 رایانه کار حسابدار مالی 8

 2,650,000 125 - 86 29 2513/83 کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 9

 4,800,000 230 - 169 61 413220531040001 فزار اداری *کاربر نرم ا 10

 3,650,000 80 - 47 25 2513/72 طراحی گرافیک رایانه ای 11

 2,750,000 96 - 64 32 61/46/1/3-1 )کار و دانش( Flash MXکارور  12

 1,760,000 90 - 60 30 62/58/1/4-1 )کار و دانش( Freehandکارور  13

 1,430,000 70 - 50 20 84/57/1/5-0 ر و دانش()کا WORDکارور  14

 1,210,000 60 - 48 12 2511/13 کارور شبکه اینترنت 15

 WEB 2513/70 29 51 - 90 2,500,000طراح مقدماتی صفحات  16

 9ds Max 216640531050001 50 180 - 230 5,500,000طراح و پیاده ساز انیمیشن های   سه بعدی با  17

 1,000,000 64 - 48 16 1-005-53-2523 ظیم سیستم عامل ویندوزنصب و تن 18
 

 نکات ضروری:

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از کارآموزان  تحت هر عنوان اکیداً ممنوع می باشد . :4توجه 

 نام نموده باشند  ثبت01/0/0921: نرخ شهریه های جدید شامل کارآموزانی میباشد که ازتاریخ 3توجه 

 صب این فرم برای اطالع کارآموزان در تابلو اعالنات آموزشگاه در طول سال الزامی می باشد : ن 3توجه 

 . به عهده کارآموزان میباشد (   نیز ,آزمون و هزینه صدورگواهینامهمشاوره)ثبت نام درپورتال,: عالوه بر شهریه، هزینه های  1توجه 

 :  : مبالغ به ریال میباشد .4توجه 
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