
 

 

 

 

 

 دورهطول عنوان دوره رديف
كالس شهريه 

 )به ريال(

1 TOEFL000/500/6/- ماه 6 دوره آمادگی آزمون 

2 IELTS000/500/6/- ماه 6 دوره آمادگی آزمون 

 000/100/3/- ماه 3 (T.T.Cمدرس زبان انگلیسی )تربیت  3

 000/700/3/- ماه 6 دوره فن ترجمه زبان انگلیسی 4

 000/800/2/- ماه 3 مكالمه فشرده زبان انگلیسی 5

 مكالمه ترمیك زبان انگلیسی 6

Top Notch 
 000/400/1/- ماه 3

 000/700/- ماه 3 دوره زبان انگلیسی كودكان 7

 000/900/- ماه 3 دوره زبان انگلیسی نوجوانان 8

 000/500/1/- ماه  3 مكالمه ترمیك زبان فرانسه  9

 000/500/1/- ماه  3 مكالمه ترمیك زبان آلمانی 10

 000/500/1/- ماه  3 زبان ايتالیايی مكالمه ترمیك 11

 000/500/1/- ماه  3 مكالمه ترمیك زبان روسی 12

 000/300/1/- ماه  3 مكالمه ترمیك زبان عربی 13

 000/500/1/- ماه  3 مكالمه ترمیك زبان چینی 14

 000/500/1/- ماه 3 دوره بحث آزاد 15

 شهريه )ريال( دورهطول عنوان دوره رديف

1 WORD - 000/200/1 

2 EXCEL - 000/200/1 

3 POWERPOINT - 000/800 

4 ACCESS   - 000/200/1 

 000/800/3 ماه ICDL 3دوره  مهارتهای هفت گانه  5

 دوره های آموزشی تخصصی مهارتهای گرافیک 

1 PHOTOSHOP  3 000/800/2 ماه 

3 AUTOCAD   3 000/500/4 ماه 

5 CORELDRAW 3 000/200/1 ماه 

6 3DMAX 3 000/500/4 ماه 

 دوره های آموزشی تخصصی کاربردی

طراحی صفحات وب )مقدماتی و  1

 پیشرفته(

 000/000/7 ماه 3

2 SPSS 3 000/700/1 ماه 

 دوره های آموزشی تخصصی شبکه های کامپیوتری

مبانی شبكه های كامپیوتری بر  1

 +NETWORKاساس 

 000/300/1 ماه 3

 دوره های آموزشی تخصصی مهارتهای برنامه نویسی 

 000/600/1 ماه 3 مقدماتی  Cبرنامه نويسی به زبان  1

 ++Cبرنامه نويسی به زبان  2

 مقدماتی

 000/300/1 ماه 3

 000/500/1 ماه ASP 3برنامه نويسی با  3

 SQLپايگاه داده  4

SERVER2008 
 000/800/1 ماه 3

 000/300/1 ماه JAVA 3برنامه نويسی  به زبان  5

 000/600/1 ماه PHP 3زبان برنامه نويسی   6

 000/600/1 ماه C# 3زبان برنامه نويسی   7

 شهريه )ريال( دورهطول عنوان دوره رديف

 5.500.000 ماه 3 عکاسی خبری 1

 6.000.000 ماه 3 عکاسی عمومی 2

 3.500.000 ماه 3 عکاسی دیجیتال 3

 6.000.000 ماه 3 الگوسازی و دوخت عمومی  4

 4.000.000 ماه 3 طراحی لباس 5

 دپارتمان هنر 

 دپارتمان کامپیوتر  دپارتمان زبان خارجی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ريال( شهريه دورهطول عنوان دوره رديف

 رایگان  روخوانی قرآن 1

 000/800/3 ماه 3 تربیت مربی كودك  2

تربیت مدرس ابتدايی دوره  3

 )پايه اول تا سوم(

 000/000/6 ماه 3

رس ابتدايی دوره تربیت مد 4

 )پايه چهارم و پنجم(

 000/200/6 ماه 3

 000/000/6 ماه  3 حسابداری حرفه ای  5

 شهريه )ريال( دورهطول عنوان دوره ردیف

1 
 000/000/6 ماه 3 تكنسین داروخانه )مقدماتی و پیشرفته(

2 
 000/000/7 ماه 3 دستیار كنار دندانپزشك

 000/100/2 ماه 3 های پزشكی كمكهای اولیه و فوريت 3

ايشگاه تربیت نیروی پذيرش در آزم 4

 تشخیص طبی
 ماه 3

000/000/4 

 ردیف عنوان دوره مدت شهریه )ریال(

 1 مبانی و مفاهیم اولیه طب سنتی )مزاج شناسی( ساعت 30 2.000.000

 2 آشنايی با گیاهان پرمصرف و مفردات غذايی ساعت 30 2.000.000

 ردیف عنوان دوره مدت ساعت شهریه )ریال( ردیف عنوان دوره مدت ساعت شهریه)ریال(

 1 نعتی(بازرسی جوش )راديوگرافی ص Solid Works 14 1.500.000 18نرم افزار مدل سازی سه بعدی  30 2.000.000

 Steel key 2كلید فوالد  Pro cast-Catia 15 100.000 10نرم افزار شبیه ساز ريخته گری  24 1.500.000

 PLC 3اتوماسیون صنعتی  Matlab 16 3.500.000 24 و حل مسائل مهندسی با طراحی  30 2.000.000

 4 كالیبراسیون ابزار دقیق Ansys-Fluent 17 2.500.000 24نرم افزار تحلیل مسائل سیاالتی  30 2.000.000

 5 تعمیرات تخصصی موبايل MSP 18 9.000.000 120نرم افزار برنامه ريزی و كنترل پروژه  24 1.500.000

 6 و دوربین مداربستهسیستم های امنیتی  315 7.500.000 19 نرم افزار شبیه سازی كامسول 10 1.600.000

 LCD 7تعمیرات تلويزون پالسما و  Lumerical 20 4.000.000 102دوات نوری نرم افزار شبیه سازی ا 10 1.600.000

 ARM 8میكروكنترولر  CST Studio 21 2.000.000 24نرم افزار شبیه سازی نوری ترا هرتز  10 1.200.000

 9 حفاظت در برابر اشعه ISMS 22 2.000.000 10سیستم مديريت امنیت اطالعات  16 2.500.000

 10 ساخت احجام با پرينت سه بعدی HSE 24 2.000.000 15مديريت زيست محیطی، ايمنی و بهداشت  16 2.000.000

 Matlab 11  پردازش سیگنال 120 4.000.000 25 روش های آنالیز حرارتی 16 3.500.000

 LaTeX 12نرم افزار  16 1.600.000 26 مواد و افزودنی های مصرفی صنايع الستیك 24 4.000.000

 BPM 13مديريت فرآيند  16 3.000.000 27   

 دپارتمان علوم انسانی دپارتمان پزشکی 

 

 دپارتمان طب سنتی 

 دپارتمان فنی و مهندسی 



 

 

 

 ردیف
 دوره های کارآفرینی و

 دوره های ویزه  تخصصی
 ساعت

 هشهری

 ریال()

 000/000/12 120 تربیت مربی کارآفرینی 1

 000/000/12 120 تربیت مشاور کارآفرینی 2

 000/000/12 120 تربیت مشاور شغلی 3

4 
 پیشرفته مهارت هایپیشرفته و  کارافرینی 

 SIYBبر اساس الگوی  کسب و کار
50 000/500/2 

 000/500/2 50 2کار کارافرینی ومهارت های کسب و  5

 000/200/1 12 نرم افزار کامفار 6

 5s 48 000/100/3دوره آراستگی محیط کار  7

 bp 24 000/700/1تدوین طرح  کسب و کار  8

 000/600/1 16 آشنایی با نرم افزارهای حسابداری 9

 000/100/3 40 روشهای اداره  بنگاه های اقتصادی کوچک 10

 000/500/1 16 روابط و مذاکرات تجاری 11

 000/000/2 24 هنر بازاریابی و فروش 12

 000/500/1 16 توسعه محصوالت جدید 13

14 
تامین و مدیریت منابع انسانی در بنگاه های 

 اقتصادی
16 000/500/1 

 000/500/1 24 توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک 15

 000/940 16 شناسایی و ارزیابی فرصت های کسب و کار 16

 000/540/1 16 حقیقات شرکت هابازار شناسی و ت 17

18 
کارآفرینی سازمانی  ادارات ، موسسات 

 وابسته
24 000/000/2 

19 
کارآفرینی مقدماتی  و  مهارت های کسب و 

 کار
12 000/800 

 000/200/1 16 کسب و کار اینترنتی 20

 000/300 2 آشنایی با قوانین چک و اوراق بهادار 21

 000/500 4 آشنایی با فنون مذاکره 22
 000/000/2 40 پرورش خالقیت در کودکان 23

 000/300 2 آشنایی با قوانین و ضوابط  قرارداد کار 24

 000/500 4 ارتباط موثر با مشتری 25
 000/900 8 آشنایی با قواعد و ضوابط بورس 26

 ) ریال (شهریه ساعت دوره های کشاورزی ردیف

 000/900 8 پرورش شتر مرغ 1

 000/900 8 ونپرورش بو قلم 2

 000/900 8 پرورش بلدرچین 3

 000/200/1 16 تاکسیدرمی پستانداران 4

 000/200/1 16 پرورش زنبور عسل 5

 000/200/1 16 پرورش قارچ دکمه ای 6

 000/200/1 16 گل رز پرورش 7

 000/500/2 32 مدیریت  گلخانه مقدماتی 8

 000/000/2 20 مدیریت گلخانه پیشرفته 9
10 

حی و اجرا و نگهداری طرا

 فضای سبز
16 000/200/1 

11 
تولید و بهره برداری گیاهان 

 دارویی
20 000/800/1 

12 
ساخت باغچه شیشه ای 

 )تراریوم (
16 000/200/1 

 000/200/1 16 پرورش آلوئه ورا 13

 000/200/1 16 پرورش کاکتوس 14

 000/000/7 24 پرورش زالو 15
 000/000/3 24 کشت بافت گیاهی 16

17 
صید ، شناسایی و پرورش 

 کژدم
16 000/000/5 

18 

چگونگی ساخت قطعات 

کامپوزیتی پلیمری ) فایبر 

 گالس (

18 000/500/3 

19 
کاربر گیاهان دارویی )نسخه 

 پیچی گیاهی(
30 000/000/3 

 000/500/2 25 مزاج شناسی مقدماتی 20

21 
شناخت و فروشندگی گیاهان 

 دارویی
25 000/500/2 

 

 

 دوره های کارآفرینی



 

 :معرفی جهاد دانشگاهی

ای گسترده و در دو در شبكه 1372ای است كه از سال های تخصصی جهاد دانشگاهی، عرصهن يكی از بخشآموزش به عنوا

مدت در جهت تربیت نیروهای انسانی متعهد، كارآمد و های تخصصی كوتاههای رسمی بلندمدت و آموزشبخش آموزش

ها و مديران و كاركنان و دانشجويان دانشگاه آموختگانهای تخصصی و تكمیلی به دانشمتخصص برای جامعه و ارايه آموزش

 ها و نهادهای اجرايی كشور به ارايه خدمات پرداخته است.و كارشناسان دستگاه

های تخصصی موجود در ها و ظرفیتمدت، اتكا به پشتوانههای آموزشی بلندمدت و كوتاهرويكرد جهاد دانشگاهی در برنامه

های . اين ويژگی، توان آموزشی اين نهاد را به لحاظ طراحی و اجرای بهینه و مطلوب دورهمراكز علمی و پژوهشی اين نهاد است

 ها متمايز ساخته است.تخصصی مورد نظر جامعه از ساير مجموعه

ها، آموختگان دانشگاهآموزان، دانشجويان، دانشمدت، طیف گسترده مخاطبان شامل دانشهای تخصصی كوتاهدر بخش آموزش

مدت های كوتاههای دولتی، تحت پوشش آموزشها و دستگاهو مديران بخش خصوصی، كاركنان و مديران سازمان كارشناسان

 گیرند.عمومی و تخصصی قرار می

 فناوری بكارگیری با و علمی هیأت اعضاء مندی از تجربیات ارزشمند، كادر آموزشی مجرب،در همین راستای اين نهاد با بهره

ستفاده و  روز شمند تجارب از ا شی ارز سترده فعالیتهای مدت كوتاه هایآموزش زمینه در خود پژوه شمگیری و گ شته چ  دا

 . است

( 4( كشيياورزی و منابع طبیعی 3( علوم كامپیوتر 2( فنی و مهندسييی 1گروه آموزشييی تخصييصييی   7اين فعالیتها در قالب 

 شود.رائه میهای خارجی ا( زبان7( علوم انسانی 6( علوم پزشكی 5فرهنگ و هنر 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تسهیالت

 :تخفیف %30 شرايط حائزين  الف

 ورزشی علمی های جشنواره و ها المپیاد سوم تا اول نفرات 

 ها دانشگاه و سراسری كنكور برتر نفرات 

 ،آنها فرزندان و همسر( نبرد های جبهه حضور در ماه شش سابقه حداقل با) رزمندگان آزادگان، جانبازان 

 بهزيستی و( ره)خمینی امام امداد كمیته شهدا، معظم خانواده 

 دوره همان زيرگروه در نام ثبت صورت اند در نموده شركت دانشگاهی جهاد آموزشی های دوره در كه افرادی كلیه 

 گردند می برخوردار %30 سقف تا شهريه، تخفیف درصد پنج متوالی از ترم هر ازای به آموزش

 :تخفیف %15 شرایط حائزین: ب

 دانشجويان  

 ها فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای و كاركنان 

 دينی علوم مدارس 

 تخفیف: %10 شرایط حائزین: ج

 ها آن خانواده و كارگر خانه اعضای 

 تخفیف %10 از شده ذكر های تخفیف بر عالوه شركت نمايند، ديگری دوره در چنانچه آموزشی دوره هر اول نفرات 

 شوند. می برخوردار ويژه، شهريه

 

 

 

 



 

 

 نام: ثبت مدارک

 تحصیلی آخرين مدرك ملی، كارت شناسنامه، اصل  

 3*4 عكس قطعه دو 

 الكترونیكی صورت به دوره شهريه پرداخت 
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