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خیابان محسنی، نرسیده به بانک مسکن09188635815-32211537ظفری350000آشنایی با ساخت انواع جواهراتدانیال مهاجرانی1

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000(موبایل گرافی)عکاسی با موبایل ایلیا شمس کالهی2

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟محمدامین ربیعی3

 متری ملک17چهارراه دکتر حسابی، ابتدای 32230963-32234028دوراندیشان250000آشنایی با نرم افزار اکسلامیررضا ایمانی مقدم4

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000چگونه یک خانه را طراحی کنیم؟مانی گایکانی5

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره250000آشپزیکاوه کارگشا6

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگمحمدامین تاجیانی7

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000بازیگری مقدماتیایلیا سینا8

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000(موبایل گرافی)عکاسی با موبایل امیرحسین خدام9

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانی با نرم افزار اتوکدمحمدآریا شمس10

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانی با نرم افزار اتوکدجواد شیخی11

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره240000آشپزیامیرحسین داودآبادی12

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره240000شیرینی پزیامیرحسین داودآبادی13

---350000چگونه میتوانم مشکالت عمده و رایج رایانه را حل کنم؟سیدحسین سجادی14

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر350000عکاسی دیجیتال مقدماتیسیدحسین سجادی15

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000نقاشی گواشمرتضی رفعتی16

---350000دوره مقدماتی شبکهمرتضی رفعتی17

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانیسبحان کوهی18

6خیابان محسنی،نبش بن بست ایمان 09186412472-32235894نوین مهارت120000چگونه تکنسین برق شویم؟کیارش احمدی19

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه350000چگونه از بناهای معماری عکس بیندازیم؟کیارش احمدی20

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000عکاسی تبلیغاتیمحسن هاشمی21

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000عکاسی خبریمحسن هاشمی22

97دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف             تابستان - به نام خداوند جان و خرد             جدول مشخصات دانش آموزان و رشته های طرح ایران مهارت 
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97دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف             تابستان - به نام خداوند جان و خرد             جدول مشخصات دانش آموزان و رشته های طرح ایران مهارت 

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانیعلیرضا فرجی23

6خیابان محسنی،نبش بن بست ایمان 09186412472-32235894نوین مهارت280000چگونه میتوانم انواع بردهای الکترونیکی را تعمیر کنم؟امیررضا سوری24

6خیابان محسنی،نبش بن بست ایمان 09186412472-32235894نوین مهارت120000چگونه تکنسین برق شویم؟امیررضا سوری25

میدان شهدا، مجتمع اطلس، جنب سینام عصر جدید32222578عصر مهارت350000چگونه می توانم با کامپیوتر خود بهتر کار کنم؟امیرمهیار جعفری26

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000مجسمه سازیامیرمهیار جعفری27

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانیمهدی گازرانی28

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟مهدی گازرانی29

---350000دوره مقدماتی شبکهامیرحسین مؤمنی30

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000کاریکاتورامیرحسین مؤمنی31

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره240000آشپزیامیرحسین رودبارانی32

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانیامیرحسین رودبارانی33

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگمبین ابراهیمی34

---350000دوره مقدماتی شبکهمبین ابراهیمی35

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه350000چگونه از بناهای معماری عکس بیندازیم؟محمدصالح گلبری36

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000(موبایل گرافی)عکاسی با موبایل رهام فالح37

خیابان محسنی،تقاطع شیخ فضل اله نوری،مجتمع قائم102-32233101ایمن تصویر مهرگان300000طراحی و نصب آیفون تصویریعرفان ترابی38

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگعرفان ترابی39

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگعلیرضا باجالن40

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000(موبایل گرافی)عکاسی با موبایل علی شفیعی41

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000انیمیشن سه بعدیمهدی خدادادی42

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000کاریکاتورمهدی خدادادی43

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟سبحان گلمحمدی44
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97دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف             تابستان - به نام خداوند جان و خرد             جدول مشخصات دانش آموزان و رشته های طرح ایران مهارت 

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000نقاشی مداد رنگسبحان گلمحمدی45

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگدانیال منتظری46

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک192000چگونه یخچال منزل خود را تعمیر کنم؟علی احمدیان فرد47

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 350000چگونه می توانیم با فتوشاپ کار تبلیغاتی انجام دهیم؟علی احمدیان فرد48

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگنیما مالئی پور49

خیابان محسنی،تقاطع شیخ فضل اله نوری،مجتمع قائم102-32233101ایمن تصویر مهرگان300000طراحی و نصب آیفون تصویرینیما مالئی پور50

خیابان محسنی،تقاطع شیخ فضل اله نوری،مجتمع قائم102-32233101ایمن تصویر مهرگان360000چگونه نصاب حرفه ای دوربین مدار بسته باشیم؟هومن حاجی باشی51

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟هومن حاجی باشی52

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره240000آشپزیمهدی یار صوفی53

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000مدیر تبلیغات و بازاریابیمهدی یار صوفی54

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 350000مهارت کنترل استرس و مدیریت زمانمهدی یار صوفی55

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با قطعات موبایلفرهاد حکیمی راد56

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگفرهاد حکیمی راد57

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با هیتر برای تعمیرات موبایلفرهاد حکیمی راد58

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با قطعات موبایلماهان حسین آبادی59

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگماهان حسین آبادی60

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با هیتر برای تعمیرات موبایلماهان حسین آبادی61

خیابان عباس آباد،روبروی هالل احمر،جنب بستنی فروشی گل نرگس09363138463-32213423نوآوران250000آشنایی با تعمیرات گوشی موبایل سامسونگعلیرضا احمدی62

خیابان محسنی،تقاطع شیخ فضل اله نوری،مجتمع قائم102-32233101ایمن تصویر مهرگان360000چگونه نصاب حرفه ای دوربین مدار بسته باشیم؟علیرضا احمدی63

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر350000چگونه می توانم موبایل خود را تعمیر کنم؟سبحان شمشیری64

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با قطعات موبایلسبحان شمشیری65

خیابان شریعتی،نرسیده به میدان راه آهن،کوچه نوروزی32244013رنگین سفره240000آشپزیسبحان شمشیری66
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97دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف             تابستان - به نام خداوند جان و خرد             جدول مشخصات دانش آموزان و رشته های طرح ایران مهارت 

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟محمدمهدی علیمرادی67

---280000(UPS)شناخت برق اضطراری و طراحی آن محمدمهدی علیمرادی68

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟محمدمهدی محمدشاهی69

---280000(UPS)شناخت برق اضطراری و طراحی آن محمدمهدی محمدشاهی70

خیابان محسنی، نرسیده به بانک مسکن09188635815-32211537ظفری350000تعمیرات فلزات قیمتیمحمد نصری71

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 250000آشنایی با تعمیرات لپ تاپمحمد نصری72

میدان شهدا، خیابان مخابرات، کوچه خوانساری ها32232574-32245669(برقکاران)ولیعصر250000آشنایی با قطعات موبایلمحمد نصری73

6خیابان محسنی،نبش بن بست ایمان 09186412472-32235894نوین مهارت280000چگونه میتوانم انواع بردهای الکترونیکی را تعمیر کنم؟علی روحی74

خیابان محسنی،تقاطع شیخ فضل اله نوری،مجتمع قائم102-32233101ایمن تصویر مهرگان360000چگونه نصاب حرفه ای دوربین مدار بسته باشیم؟علی روحی75

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 350000چگونه می توانیم با فتوشاپ کار تبلیغاتی انجام دهیم؟علی روحی76

 بهمن به سمت میدان دارایی روبروی خیابان مخابرات22خیابان 32244225آسمان برتر هنر300000بازیگری مقدماتیعلی زندیان77

6خیابان محسنی،نبش بن بست ایمان 09186412472-32235894نوین مهارت120000چگونه تکنسین برق شویم؟عارف نجمی78

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه350000چگونه با نرم افزار تریدی مکس طراحی داخلی کنیم؟امین صالحی79

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 250000چگونه با نرم افزار هلو انبارگردانی کنیم؟امین صالحی80

، روبروی هالل احمر(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی9188607368نوین تکنیک120000چگونه برق کار شویم؟کمیل حاجی نژاد81

خیابان محسنی، نرسیده به بانک مسکن09188635815-32211537ظفری350000آشنایی با ساخت انواع جواهراتامیرمحمد رادمهر82

خیابان محسنی، نرسیده به بانک مسکن09188635815-32211537ظفری350000آشنایی با طراحی طال و جواهرامیرمحمد رادمهر83

خیابان محسنی،کوچه محسنی32235865-32227238(ع)امام علی 350000چگونه می توانیم با فتوشاپ کار تبلیغاتی انجام دهیم؟سینا عیسی آبادی84

خیابان عباس آباد،خیابان میثم،قبل از کوچه فوالدوند32229032فنی وحرفه ای آزادرسانه300000عکاسی تبلیغاتیسینا عیسی آبادی85

خیابان امام خمینی،کوچه معظمی نیا،روبروی داروخانه امیرکبیر09373765979-32224417معماری نقش جهان350000آموزش ترسیم نقشه های ساختمانی با نرم افزار اتوکدمسعود براتی86

 می باشد97 تیرماه 2شروع کالس ها از -  هفته می باشد 3 الی 2مدت دوره ها -  ساعته می باشند 20تمامی دوره ها 


