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 برنامه نويسي 

 کد نام دوره
 مدت

 )ساعت(
 ساعت روزهاي برگزاري

 يهشهر

 )تومان(
 توضيحات پيش نياز

  Windows 339.000 15-18 سه شنبه–يکشنبه 35 10451 مباني برنامه نويسي
 و ها كنترلي، آرايه عبارات و اصطالحات ، هااپراتور متغيرها، و ها هداد ترتيب، انواع و گيري تصميم تکرار، دوره توانايي درك و تحليل مسئله ، آشنايي با فلوچارت و ساختارهاي پايه برنامه نويسي مثل ساختارهايدانشپذيران پس از پايان اين 

 فرا خواهند گرفت. #Cرا با زبان  توابع

  مباني برنامه نويسي 410.000 18-21 دوشنبه و پنجشنبه C++ 9051 35برنامه نويسي با 

  مباني برنامه نويسي 690.000 18-21 شنبهسه –يکشنبه  C# 10445 60برنامه نويسي با 

  #Cبرنامه نويسي با  255.000 18-21 يکشنبه و سه شنبه C# 6352 20برنامه نويسي پيشرفته با 

  مباني برنامه نويسي 660.000 15-18 شنبه سه و يکشنبه Java 10412 60برنامه نويسي با 

  - 799.000 18-21 شنبه چهار و شنبه Python 9825 60بر نامه نويسي با 

 برنامه نويسي موبايل و تبلت

 Java برنامه نويسي با  695.000 18-21 يکشنبه و سه شنبه Android 10147 60برنامه نويسي 

 طراحي وب

 Windows  600.000 15-18 چهارشنبه -شنبه  HTML5 & CSS3 10437 60 با گرا واكنش صفحات طراحي

 بدون رساني اطالع سايتهاي بارگذاري و اختس ساده، ويژه هاي جلوه و استاتيک كاربري رابط ايجاد مدرن، ساختارهاي وب، پايه مفاهيم دركآشنا شده و  توانايي  CSS3و  HTML5هاي  Tagدانش پذيران پس از پايان اين دوره با 

 را دارا ميباشند. اطالعات پردازش

 موتورهاي براي ها سايت سازي بهينه-  SEO عملي كارگاه
 جستجو

  طراحي وب سايت 230.000 18-21 شنبه و چهارشنبه 21 10252

 وب صفحات مديريت و پياده سازي

 ( WordPress بر مبتني) 
  آشنايي با طراحي وب 379.000 18-21 يکشنبه و سه شنبه 35 8988

 پرس ورد با پوسته ساخت كارگاه

WordPress theme 
 379.000 18-21 يکشنبه و سه شنبه 30 8765

 PHPو CSSو HTMLآشنايي با 

 Wordpressو 
 

 پرس ورد براي افزونه ساخت كارگاه

WordPress Plugin 
 440.000 18-21 شنبه و چهارشنبه 35 8768

HTML  وCSS ،جاوا اسکريپت ،PHP 

& MySQL  وWordpress 
 

Java Script  باjQuery 9930 40 برنامه نويسي و طراحي وب  545.000 9-12 شنبه و چهارشنبه  

را با توضيحات : گروه آموزشي نويد بر اساس مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري به دانشپذيراني كه دوره هاي مشخص شده با عالمت 

تمع ،گواهينامه پايان دوره مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري )موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس ( و در ساير موارد گواهينامه مجرسانند موفقيت به پايان

به واحد   13:30تا 9جمعه  و 20:30تا   9فني ديباگران اعطا مي نمايد.خواهشمند است جهت كسب مشاوره، رزرو و يا ثبت نام ،روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت 

  خدمات آموزش موسسه مراجعه فرماييد.

 برنامه نويسي وب   

PHP & MYSQL 
9635 

60 
 18-21 چهارشنبه و شنبه

649.000 
برنامه نويسي و طراحي 

 وب
 

 18-21 يکشنبه و سه شنبه  10000
  و PHP آوري فن با وب هاي برنامه ساخت

Laravel Framework 
  PHP & MYSQL 690.000 15-18 دوشنبه و پنجشنبه 45 8999

  PHP & MYSQL 529.000 18-21 چهارشنبه و شنبه Symfony4 9403 45 و PHP پيشرفته هاي تکنيک

 ساخت برنامه هاي تحت وب با فن آوري

 SQL SERVER& ASP.NET MVC 
 415.000 18-21 چهارشنبه و شنبه 35 9646

و طراحي   #Cبرنامه نويسي
 وب

 

 کارگاه هاي آموزشي برنامه نويسي و طراحي وب سايت

  طراحي وب سايت 190.000 15-18 يکشنبه و سه شنبه  Bootstrap 8821 15طراحي سريع سايت با 


