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 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 (2مدير محترم آموزشگاه فناوری اطالعات )

باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

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

 کد استاندارد حرفه رديف
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی

ساعت 

 زیکارور
 )ريال( شهريه  جمع

 C# (web Application 3512/51 30 70 - 100 4,000,000برنامه نویس )  19

 4,000,000 58 - 39 19 84/78/1/2/1-0 مقدماتی visual-cبرنامه نویس  20

 DELPHI 2513/77 40 100 - 140 3,300,000برنامه نویس زبان  21

 VISUAL-BASIC   * 0-84/80/1/3 48 84 - 132 3,000,000برنامه نویس 22

 5,000,000 240 - 150 70 84/80/1/3/1-0 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی * 23

 ABAQUS   0-32/22/1/1 20 40 - 60 3,850,000تحلیلگر 24

 4,500,000 200 - 133 55 2513/80 9تولید کننده چندرسانه ای درجه 25

 5,300,000 136 - 78 58 52/92/1/1/1-8 مبانی روبوتیک   26

 4,500,000 90 - 39 51 52/92/1/1/2-8 سخت افزار روبوتیک   27

 3,300,000 122 - 72 50 52/92/1/1/3-8 میکروکنترلرها در روبوتیک    28

 SQL Server ،Access  * 0-84/80/1/3/2 69 111 - 180 2,850,000کاربر بانک اطالعاتی  29

 COREL DRAW 2513/74 18 34 - 70 1,750,000کارور  30

 Dreamweaver  1-61/48/1/3 20 50 - 70 2,650,000کارور  31

 1,600,000 24 - 16 8 19/86/1/2-2 0درجه  SPSSرایانه کار  32

 1,700,000 24 - 16 8 19/86/2/2-2 9درجه  SPSSرایانه کار  33

 TCP/IP 3-42/14/1/2 8 16 - 24 1,000,000رایانه کار  34

 3,300,000 100 - 76 24 84/87/1/2-0 )کارودانش( autowareتولید کننده چندرسانه ای با  35

 2,900,000 100 - 70 30 3512/39 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی 36

 2,500,000 100 - 70 30 3512/40 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 37
 

 :  ضوری نکات

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

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

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

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

 :  : مبالغ به ریال میباشد .4توجه 
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