
تقویم آموزشی سال 1395

  تعیین سطح و مشاوره ..
 ثبت نام اینترنتی ..

 تدریس خصوصی  ..

ثبت نام آغازشد. 

خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیرکبیر،کوچه آرژانتین، نبش خیابان پورموسی، پالک 34

کاری داشتین زنگ بزنید...         88807008 -88892144-88895969

www.jdamirkabir.ac.ir یه سری هم به سایتمون  بزنید...  

e d u @ j d a m i r k a b i r. a c . i r Telegram.me/ jdamirkabir

Instagram.com/ jdamirkabir www.aparat.com/ jdamirkabir

بـلد نیستید بـا 
نرم افزارهای تخصصی 

رشته تون کار کنید؟
بهتر نیست  بیایید یاد 

بگیرید؟!

فقط انگلیسی 
نیست!!!..   فرانسه، 
اسپانیایی، روسی، 
عربی و آلمانی هم 

داریم ...

از کالس ها 
جا نمونید ...

نرم افزارهای 
فنی و مهندسی...

برگزاری 
دوره های زبان 

انگلیسی..

تخفیف هم 
میدیم !!...



تخفیف ها رو ببین!!!....

اگه واسه ترم بهار تا 25 اسفند ثبت نام کنی 5% هم عیدانه میگیری!!!

واسه ترم تابستون هم تا 31 خرداد 5% تخفیف ویژه عالوه بر تخفیفات دیگه می گیری!!!

شروع ثبت نام ترم بهار از 10 اسفند لغایت 25 فروردین و شروع کالس ها از 25 فروردین لغایت 10 اردیبهشت

شروع ثبت نام ترم تابستان از 20 خرداد لغایت 20 تیر و شروع کالس ها از 20 تیر لغایت 10 مرداد

واسه ترم پاییز هم تا 7 مهر 5% تخفیف ویژه عالوه بر تخفیفات دیگه می گیری!!!

در ترم زمستان هم تا 6 بهمن 5% تخفیف ویژه عالوه بر تخفیفات دیگه می گیری!!!

شروع ثبت نام ترم پاییز از 17 شهریور لغایت 16 مهر و شروع کالس ها از 17 مهر لغایت 23 مهر

شروع ثبت نام ترم زمستان از 16 دی لغایت 15 بهمن و شروع کالس ها از 16 بهمن لغایت 21 بهمن

تخفیف  موارد تخفیف

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10دانشجویان سایر دانشگاه های کشور

10دانش آموزان، خانواده محترم فرهنگیان و کارکنان موسسات آموزش عالی و دانشگاه های کشور

15خانواده محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران

25دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو خانواده شاهد و ایثارگر
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دپارتمان زبان انگلیسی

عنوان
طول دوره زمان برگزاری

مبلغ )ریال()ساعت(
زوجفرد

Fundamental 1یکشنبهوسهشنبه
17-18:30

شنبهودوشنبه
18:30-۲0۲1900,000

Fundamental 2یکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲0401,400,000

Elementaryیکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲060۲,۲00,000

Pre-Intermediateیکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲060۲,550,000

Intermediateیکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲060۲,650,000

Upper-Intermediateیکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲060۲,750,000

Advancedیکشنبهوسهشنبه
17-۲0

شنبهودوشنبه
17-۲060۲,850,000

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

TOEFL9606,۲50,000پنجشنبهوجمعه1۲-

IELTS9606,۲50,000پنجشنبهوجمعه1۲-

FCE 1 9303،300،000پنجشنبه1۲-

FCE 21۲-15303،300،000پنجشنبه

FCE 31۲-15303،300،000پنجشنبه

FCE 415303،300،000پنجشنبه18-

FCE 515303،300،000پنجشنبه18-

CAE 19303،850،000جمعه1۲-

CAE 21۲-15303،850،000جمعه

CAE 31۲-15303،850،000جمعه

CAE 415303،850،000جمعه18-

CAE 515303،850،000جمعه18-
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مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

161,۲00,000پنجشنبه116-19TalkStreet)محاوره1(

161,۲00,000پنجشنبه216-19TalkStreet)محاوره۲(

TTC)آموزشمدرسزبان
40۲,750,000جمعه1۲-9انگلیسی(

403,000,000پنجشنبه۲0-16فنترجمه

40۲,450,000پنجشنبه16-1۲مکاتباتبازرگانی

30۲,450,000جمعه19-16گرامر

عنوان
طول دوره زمان برگزاری

مبلغ )ریال()ساعت(
زوجفرد

Fundamental 1یکشنبهوسهشنبه
401،650،000شنبهودوشنبه9-11:3011:30-13

Fundamental 2یکشنبهوسهشنبه
401،650،000شنبهودوشنبه11:30-11:30-139

Elementary 19501،700،000شنبهودوشنبه15-1۲یکشنبهوسهشنبه1۲-

Elementary 2یکشنبهوسهشنبه
501،700،000شنبهودوشنبه1۲-159-1۲

Pre-Intermediate501،900،000شنبهودوشنبه15-1۲یکشنبهوسهشنبه1۲-19

Pre-Intermediateیکشنبهوسهشنبه2
501،900،000شنبهودوشنبه1۲-159-1۲

Intermediate50۲،000،000شنبهودوشنبه15-1۲یکشنبهوسهشنبه1۲-19

Intermediateیکشنبهوسهشنبه2
50۲،000،000شنبهودوشنبه1۲-159-1۲

Upper-Intermediate50۲،100،000شنبهودوشنبه15-1۲یکشنبهوسهشنبه1۲-19

Upper-Intermediateیکشنبهوسهشنبه2
50۲،100،000شنبهودوشنبه1۲-9 15-1۲

Advanced 1950۲،160،000شنبهودوشنبه15-1۲یکشنبهوسهشنبه1۲-

Advanced 2یکشنبهوسهشنبه
50۲،160،000شنبهودوشنبه1۲-159-1۲
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دپارتمان زبان فرانسه

عنوان
طول دوره زمان برگزاری

مبلغ )ریال()ساعت(
زوجفرد

 A1-11430۲,400,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A1-21730۲,400,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 A1-31430۲,400,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A1-41730۲,400,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 A1-51430۲,400,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A1-61730۲,400,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 A2-11430۲,750,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A2-21730۲,750,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 A2-31430۲,750,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A2-41730۲,750,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 A2-51430۲,750,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 A2-61730۲,750,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 B1-114303,000,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 B1-217303,000,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 B1-314303,000,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 B1-417303,000,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 B1-514303,000,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 B1-617303,000,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

 B1-714303,000,000شنبهودوشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

 B1-817303,000,000شنبهودوشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-
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دپارتمان زبان آلمانی

عنوان
طول دوره زمان برگزاری

مبلغ )ریال()ساعت(
زوجفرد

A1-603,300,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-114

A1-217603,300,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

A2-114603,400,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

A2-217603,400,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

B1-114603,500,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

B1-217603,500,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

B+17603,700,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

B2-114603,700,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

B2-217603,700,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

B2-314603,700,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

B2-417603,700,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

C1-114603,900,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

C1-217603,900,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

C1-314603,900,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

C2-117603,900,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-

C2-214603,900,000دوشنبهوچهارشنبه۲0-17یکشنبهوسهشنبه17-

C2-3 17603,900,000دوشنبهوچهارشنبه17-14یکشنبهوسهشنبه۲0-
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دپارتمان زبان اسپانیایی

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان
A 114-17483,300,000یکشنبهوسهشنبه

A 217-۲0483,400,000یکشنبهوسهشنبه

B 117-۲0483,500,000یکشنبهوسهشنبه

B 214-17483,600,000یکشنبهوسهشنبه

C 114-17483,700,000یکشنبهوسهشنبه

C 217-۲0483,800,000یکشنبهوسهشنبه

                                                                    

دپارتمان زبان عربی

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

303,300,000جمعه17-14 مکالمه1

303,300,000جمعه۲0-17 مکالمه۲

303,300,000پنجشنبه17-14 مکالمه3

303,300,000پنجشنبه۲0-17 مکالمه4

303,500,000جمعه17-14 قواعدکاربردی1

303,500,000جمعه۲0-17 قواعدکاربردی۲

303,500,000پنجشنبه17-14 قواعدکاربردی3

303,500,000پنجشنبه۲0-17 قواعدکاربردی4



دپارتمان زبان روسی

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

403,700,000پنجشنبهوجمعه17-14 مقدماتی1

403,700,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 مقدماتی۲

403,700,000پنجشنبهوجمعه17-14 مقدماتی3

403,900,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 مبتدی1

403,900,000پنجشنبهوجمعه17-14 مبتدی۲

403,900,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 مبتدی3

404,100,000پنجشنبهوجمعه17-14 متوسطه1

404,100,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 متوسطه۲

404,100,000پنجشنبهوجمعه17-14 متوسطه3

404,300,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 پیشرفته1

404,300,000پنجشنبهوجمعه17-14 پیشرفته۲

404,300,000پنجشنبهوجمعه۲0-17 پیشرفته3

دپارتمان آزمون های بین المللی

مبلغ )ریال(نحوه برگزاریآزمون

TOEFLشبیهسازComputer Base800،000

 IELTSشبیهسازComputer Base & Paper Base850،000

 FCEشبیهسازPaper Base700،000

 CAEشبیهسازPaper Base700،000

GREشبیهسازComputer Base850،000

FCEComputer Base-

CAEComputer Base-
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دوره های حسابداری
مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

403,۲00,000شنبه۲0-16 حسابداریمالی1

403,۲00,000یکشنبه۲0-16حسابداریمالی۲)پیشنیاز:مالی1(

403,۲00,000پنجشنبه16-1۲حابداریمالیاتی

403,۲00,000پنجشنبه۲0-16حسابداریصنعتی

دوره های مهندسی صنایع
مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

پنجشنبهویکشنبهمدیریتوکنترلپروژه
۲0-16303,850,000

)پیشنیاز:مدیریتوکنترلپروژه(
PMBOK16-۲0303,850,000جمعهویکشنبه

MSP16404,000,000سهشنبه۲0-

)بستهتخفیفویژه(کنترلپروژه
 PMBOK &16-۲0606,95,000جمعهویکشنبه

p61۲-16404,600,000جمعه

Comfar16-۲0404,300,000شنبه

SPSS16-۲0403,500,000یکشنبه

دوشنبهوچهارشنبهاقتصادمهندسی1
16-۲0304,300,000

دوشنبهوچهارشنبهاقتصادمهندسی۲
16-۲0۲03,300,000

دپارتمان گروه 
فنی و مهندسی
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دوره های عمومی اداری

طول دورهزمان برگزاریعنوان
مبلغ )ریال()ساعت(

ICDL1)مبانیکامپیوتر،
3۲1,400,000شنبهودوشنبهوچهارشنبه۲0-16ویندوز،اینترنت(

ICDL2)Word,Excel(16-۲05۲۲,000,000شنبهودوشنبهوچهارشنبه

ICDL843,050,000شنبهودوشنبهوچهارشنبه216-۲0,1

 ICDL3)Access,
PowerPoint(16-۲046۲,100,000شنبهودوشنبهوچهارشنبه

40۲,300,000شنبهExcel16-۲0پیشرفته

دوره های عمومی فنی و مهندسی

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان
504,350,000پنجشنبه16-Matlab 1۲باسیمیولینک*

Matlabباشبکهعصبیو
504,350,000پنجشنبه1۲-8 ژنتیکالگوریتم*

30۲,750,000جمعه1۲-AUTOCAD 8مقدماتی

403,600,000جمعه16-AUTOCAD 1۲پیشرفته

*کالسهایجبرانیباتوافققبلی،روزهایشنبهبرگزارخواهدشد.
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دوره های مهندسی عمران و معماری

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

  3DMAX16-۲0604,600,000شنبهوپنجشنبه

)3DMAX)پیشنیاز:Revit1۲-16403,700,000پنجشنبه

403,000,000یکشنبهGIS16-۲0Arcمقدماتی

303,500,000سهشنبهGIS16-۲0Arcپیشرفته

Sap8-1۲404,300,000پنجشنبه

SAFE1۲-16303,۲00,000پنجشنبه

ETABS16-۲0484,500,000پنجشنبه

Safe&Etabs786,900,000پنجشنبه۲0-1۲ )بستهتخفیفویژه(

EXCELیکشنبهوسهشنبهمترهبا
18-۲0۲4۲,750,000

Flac9-1۲303,۲50,000جمعه

SACS16-۲0405,500,000دوشنبه

TeklaStructure8-1۲404,500,000جمعه
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دوره های مهندسی مکانیک

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

Gambit&Fluent8-1۲404,000,000پنجشنبهوجمعه

404,350,000پنجشنبهوجمعهFluent1۲-16پیشرفته

SolidWork504,700,000یکشنبهوسهشنبه116-۲0

SolidWork504,700,000دوشنبهوچهارشنبه216-۲0

Catia403,950,000جمعه116-۲0

Catia404,350,000جمعه21۲-16

Abaqus16-۲0404,500,000سهشنبه

Ansys16-۲0404,350,000پنجشنبه

دوره های مهندسی معدن
مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

Datamine8-1۲363,850,000جمعه

Surpac1۲-16363,850,000جمعه

دوره های مهندسی نفت

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

Piping16-۲0403,450,000چهارشنبه

PDMS1۲-16404,800,000پنجشنبه

Caesar 21۲-16305,000,000پنجشنبه
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دوره های مهندسی شیمی

مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان

363,850,000پنجشنبهHYSYS8-1۲مقدماتی

303,850,000پنجشنبهHYSYS1۲-16پیشرفته

ASPEN1۲-16403,500,000جمعه

P&IDPFD16-۲03۲3,۲00,000پنجشنبه

طراحیکاربردیواحدهایفرآیندی
 )P&IDPFDپیشینیاز:(

۲0۲,750,000جمعه9-1۲

DATASHEET1۲-16403,500,000پنجشنبه

Comsol16-۲0403,۲00,000جمعه

دوره های مهندسی برق
مبلغ )ریال(طول دوره )ساعت(زمان برگزاریعنوان
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