


نمایندگی ها و مجوزهای کاریار ارقام

مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور-سابق (

مجوز اداره کل نظام مديريت امنیت اطالعات )نما(

)EC-Council(نماينده رسمی سازمان بین المللی مشاوران تجارت الکترونیک

عضو رسمی اتحاديه بین المللی صنعت مخابرات و ارتباطات  TIA در ايران

عضو رسمی انجمن بین المللی BICSI در ايران

عضو شورای عالی انفورماتیک کشور

عضو نظام صنفی رايانه ای تهران

فهـرست  گـروه های آمـوزشی
)Cisco-Microsoft(  شـبـکه

)EC-Council - SANS(  امنیـت شبـکه
)Data Center(  مـراکـز داده

)Network Software,Database(نرم افزار  شبکه و دیتابیس

)Open Source-Linux(  متـن بـاز

)Telecom( شبکه های بیسیم و تلکـام

)Virtualization(  مجازی سازی و ذخیره سازی

)IT Management( مدیریت فناوری اطالعات

آزمـون های بیـن المللـی
سـمینـار هـا

دوره های آموزشی کارکنان دولت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید شبـکه

Cisco   گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Cisco Certified Network Associate - CCNA
 CCNA (Routing&Switching )v3.011.500.000 50 )ساعت( مبانی شبکه

 Network+ / CCNA (Routing&Switching )v3.014.000.000 8/25  )3+3روزه( 60 )ساعت(مبانی شبکه

Cisco Certified Network Professional - CCNP
 ROUTING v2.0

Implementing Cisco IP Routing 
CCNA)4013.500.000 )ساعت

SWITCHING v2.0
Implementing Cisco IP Switched Networks

CCNA)4013.500.000 )ساعت

TSHOOT v2.0
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

CCNA)4014.500.000 )ساعت

CCNP  Routing & Switching & TshootCCNA)25.500.000 12/3 )4+5 روزه(جمعه ها  10/20شنبه و دو شنبه 809/30 )ساعت

Cisco Certified Design Associate - CCDA
CCDA

Cisco Certified Design AssociateCCNA)4017.500.000 )ساعت

Cisco Certified Design Professional - CCDP
  ARCH

Designing Cisco Network Service ArchitecturesCCDA)تماس بگیريد40 )ساعت

PACK CCDA + ARCH
Cisco Certified Design Associate

CCNA)تماس بگیريد70 )ساعت

 9/2 )3+3 روزه(
جمعه ها  9/22



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید شبـکه

Cisco   گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Cisco Cyber security Operations  - CCNA Ops
)SECFND( - 210-250 New

Understanding Cisco Cyber security Fundamentals
تماس بگیريد35 )ساعت(مبانی شبکه

(SECOPS)  - 210-255 New
Implementing Cisco Cybersecurity Operations210-250)تماس بگیريد35 )ساعت

Cisco Certified Network Associate Security  - CCNA Security
CCNA Security

Cisco Certified Network Associate SecurityCCNA)4015.500.000 )ساعت

Cisco Certified Network Professional Security - CCNP Security
 SISAS New

Implementing Cisco Secure Access SolutionsCCNA Security)تماس بگیريد40 )ساعت

 SENSS New 
Implementing Cisco Edge Network Security SolutionsCCNA Security)تماس بگیريد40 )ساعت

 SIMOS New
Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

CCNA Security)تماس بگیريد40 )ساعت

 SITCS New
Implementing Cisco Threat Control Solutions

CCNA Security)تماس بگیريد40 )ساعت

Pack CCNP Security
(SISAS, SENSS, SIMOS, SITCS)

CCNA Security)تماس بگیريد100 )ساعت

 Cisco FirePowerCCNA Security)28.500.000جمعه ها  10/20جمعه ها 708/10 )ساعت

Pack CCNA Security + CCNP Security Part ICCNA)تماس بگیريد 10/21 )4+4 روزه(70 )ساعت

Pack CCNA Security + CCNP Security Part IICCNP Security Part I )تماس بگیريد 11/12 )4+4 روزه(70 )ساعت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید شبـکه

Cisco   گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو

قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Cisco - CCNA Wireless 
CCNA-Wireless

Cisco Certified Network Associate Wireless
CCNA)4015.500.000 )ساعت

CCNP-Wireless
Cisco Certified Network Professional Wireless

CCNP Wireless)تماس بگیريد80 )ساعت

Cisco Certified Network Associate Collaboration  - CCNA Collaboration
 CCNA Collaboration )210-060-CICD(

Cisco Certified Network Associate Collaboration
CCNA)5015.000.000 )ساعت

Cisco Certified Network Professional Collaboration  - CCNP Collaboration
 CCNA Collaboration + CCNP Collaboration  CCNA)28.000.000جمعه ها  8/17 60 )ساعت

Cisco Data Center
CCNA+CCNP Data Center NexusCCNA)9/1835.000.000 )3+3 روزه( 7/20 )3+3 روزه(50 )ساعت

10/21 )3+3روزه(
جمعه ها  10/20



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید شبـکه

Cisco   گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذر آبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Broader Gateway Protocol-BGP
BGP

Broader Gateway Protocol
CCNA&CCNP 

(ROUTE))4017.500.000 )ساعت

Multiprotocol Label Switching Overview - MPLS
MPLS

Multiprotocol Label Switching Overview
CCNA&CCNP 

(ROUTE))4017.500.000 )ساعت

Cisco Certified Internetwork Expert - CCIE
CCIE Routing &  Switching - Written + LabCCNP R&S )تماس بگیريد 150 )ساعت

CCIE Service Provider - Written + Lab CCNP Service
Provider

تماس بگیريد 120 )ساعت(

CCIE Collaboration - Written +  LabCCNP VOICE)تماس بگیريد 80 )ساعت

Cisco Network Monitoring
Cisco Prime InfrastructureCCNA)تماس بگیريد 16 )ساعت

Cisco کـارگـاه های آموزشـی سیسکـو
New  کارگاه آموزش طراحی شبکه  

Cisco Network Design Workshop I
CCNA)9.500.000 16 )ساعت

New   کارگاه آموزشی مديريت و مانیتورينگ شبکه   
 Cisco Network Managing & Monitoring Workshop II

CCNA)8.500.000 8 )ساعت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید شبـکه

Microsoft گروه درسی: دوره های تخصصی

قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Microsoft Exchange 2016 NewWindows Server 2012)21.000.000  10/7 )5 روزه(چهارشنبه ها  7/17 40 )ساعت

Microsoft LyncMS-SQL 2008 or 2012)4021.000.000 )ساعت

MCSA 2016 تماس بگیريد130 )ساعت(آشنایی با مبانی شبکه

SCCM
System Center Configuration ManagersMS-SQL 2008 or 2012)24.500.000 10/14 )3+3 روزه(شنبه ها  509/2 )ساعت

SCDPM
System Center Data Protection ManagersMS-SQL 2008 or 2012)2414.500.000 )ساعت

SCOM
System Center Operations ManagersMS-SQL 2008 or 2012)3018.500.000 )ساعت

 دوره جامع مدیریت و سرپرستی
SharePoint 2016 Administration-)6022.000.000 )ساعت

دوره جامع برنامه نویسی و توسعه
SharePoint 2016 Development

SharePoint 2016 
Administration)4018.500.000 )ساعت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید امنیت شبکه

    Cyber Security EC-Council گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت شبکه
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

 CSCU Certified Secure Computer User _)9.500.000 16 )ساعت
ECES New

EC-Council Certified Encryption Specialist 15.000.000 16 )ساعت(آشنایی با مبانی شبکه

ENSA
EC-Council Network Security Administrator 3512.000.000 )ساعت(آشنایی با مبانی شبکه

CEH v10CCNA or MCSA)4016.500.000 )ساعت

 CEH v10 + Kalilinux (Pen Sec)CCNA or MCSA)19.500.000 11/5 )5 روزه(پنجشنبه ها  10/19پنجشنبه ها  9/28شنبه و دوشنبه  458/27 )ساعت
CAST 614  New

 Advanced Network Defense 4018,000,000 )ساعت(آشنایی با مبانی شبکه و امنیت

CEH v10 + CAST 614 NewCCNA or MCSA)تماس بگیريد50 )ساعت
 CHFI v10 New

Computer Hacking Forensic InvestigatorCEH)4016.500.000 )ساعت

ECIH
EC-Council Certified Incident HandlerCEH)13.000.000 20 )ساعت

ECSA
EC-Council Certified Security AnalystCEH)3218.500.000 )ساعت

CCISO
Certified Chief Information Security Officer

تماس بگیريد40 )ساعت(حداقل 3سال سابقه در حوزه امنیت

ECSP .NET New
EC-Council Certified Secure Programmer .NET3523.500.000 )ساعت(آشنایی با برنامه نویسی

ECSP JAVA New
EC-Council Certified Secure Programmer Java3523.500.000 )ساعت(آشنایی با برنامه نویسی



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید امنیت شبکه

 Cyber Security  SANS  گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت  شبکه

قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره
Introduction to Cyber Security 

(SEC 301 ) 
 CCNA ,  

Windows Server
تماس بگیريد 16 )ساعت(

Security Essentials Bootcamp Style
(SEC 401 ) 

 CCNA ,  
Windows Server

تماس بگیريد 16 )ساعت(

 SANS Security Essentials + CEH v10/Kali
(SEC 301 + SEC 401)   CCNA)تماس بگیريد70 )ساعت

SANS  بسته ويژه ارزياب امنیت
SANS pack Specialist + Python for Penetration Test

CEH)28.500.000 50 )ساعت

 SANS 560
Network Penetration Testing Training  Ethical Hacking

CEH)22.000.000 10/21 و 11/12 )2+3 روزه( 8/18 )5 روزه(پنجشنبه  ها  407/18 )ساعت

SANS - SEC 542
Web App Penetration Testing and Ethical HackingCEH)4019.500.000 )ساعت

 SANS 560 + SANS 660 New
Network Penetration Testing Training  Ethical Hacking

Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and 
Ethical Hacking

CEH)تماس بگیريد60 )ساعت

 SANS 542 + SANS 642 New
Web App Penetration Testing and Ethical Hacking

Advanced Web App Penetration Testing, Ethical 
Hacking, and Exploitation Techniques

CEH)تماس بگیريد60 )ساعت

بسته مقدماتی مرکز عملیات امنیت  SOC - آشنايی با مفاهیم 
(SOC + SIEM) New

CEH)13.000.000 16 )ساعت

دوره پایه SOC - نحوه بررسی حوادث و تکنیک های نفوذ 
 Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling 

(SEC 504) New
CEH)22.000.000 40 )ساعت

دوره اصلی SOC -  نظارت مداوم و شناسايی حمالت
(SEC 511 ) New

SEC 504)تماس بگیريدجمعه ها  10/20جمعه ها 408/24 )ساعت

یکشنبه ها 10/22
جمعه ها 10/20



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید امنیت شبکه

 Cyber Security  SANS  گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت  شبکه
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

دوره اصلی SOC - تحلیل آنالیز نفوذ وترافیک
Intrusion Detection InDepth (SEC 503) NewSEC 504)تماس بگیريددوشنبه  ها 409/25 )ساعت

دوره تکمیلی SOC - ويندوز فارنزيک
(Formerly 408)Windows Forensic Analysis (FOR 500) New

SEC 504)25.000.000 11/27 )5 روزه( 8/25 )5 روزه(40 )ساعت

دوره تکمیلی SOC - ديجیتال فارنزيک
Advanced Digital Forensics (FOR 508) New

SEC 500)4030.0000.000 )ساعت

دوره تکمیلی SOC - اصول فارنزيک در شبکه
Advanced Network Forensics and Analysis (SEC 572 ) New

SEC 503)4030.000.000 )ساعت

20 کنترل برتر امنیتی   - SANS دوره ویژه امنیت
Implementing and Auditing the Critical Security (SEC 566) NewSecurity +)25.000.000 12/3 )5 روزه( 11/19 )5 روزه(جمعه ها  359/8 )ساعت

دوره ویژه امنیت SANS - ممیزی
 (IT Audit Pro) Auditing Networks  (SEC 507) NewCEH)4024.000.000 )ساعت

دوره ویژه امنیت اطالعات با پایتون 
Automating Information Security with Python(SEC 573) New

SEC 560)4025.000.000 )ساعت

دوره ویژه امنیت برنامه ریزی استراتژیک امنیت
Security Strategic Planning, Policy, and Leadership (MGT 514)New

25.000.000چهارشنبه ها  11/23پنجشنبه ها  409/7 )ساعت(مبانی  امنیت
 دوره ویژه امنیت تحلیل بد افزار

Malware Analysis Course Toolkit Expansion (SEC 610) New
تماس بگیريدجمعه ها  11/25جمعه ها  408/17 )ساعت(برنامه نویسی

 دوره ویژه امنیت 
SIEM with Tactical Analysis (SEC 555) NewCEH)تماس بگیريدشنبه ها  10/7 8/18 )3+3 روزه(50 )ساعت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

 Security  گروه درسی:سایر دوره های تخصصی امنیت
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Threat Hunting & Intelligence
تشخیص تهدیدات سایبری

تماس بگیريدجمعه ها 11/4شنبه ها  358/25 )ساعت(مبانی امنیت

Cyber Deception & Honeypot
تماس بگیريد40 )ساعت(مبانی امنیتفریب سایبری و هانی پات

ICS/SCADA Security Essentials
امنیت در سیستم های کنترل صنعتی 

آشنایی با سیستم های 
22.000.000پنجشنبه ها  10/17پنجشنبه ها  247/18 )ساعت(کنترل صنعتی

CISSP (2015) 
Certified Information Systems Security Professional ENSA)19.500.000 11/28 )4 روزه( 10/10 )4 روزه(30 )ساعت

CISA
Certified Information Systems AuditorSecurity +)تماس بگیريد40 )ساعت

CISM
Certified Information Security Managerتماس بگیريد30 )ساعت(مبانی امنیت

  PKI
Public key infrastructure-)تماس بگیريد20 )ساعت

Pack FortiGate ( FCNSA+FCNSP ) NEW25.000.000جمعه ها 7010/20 )ساعت(مبانی امنیت

F5 - BIGIP - LTM NEW9.500.000جمعه ها 11/25جمعه ها 167/19 )ساعت(مبانی شبکه

Splunk NEWتماس بگیريدپنجشنبه ها  408/30 )ساعت(مبانی شبکه

امنیت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید مجازی سازی

Virtualization گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی

قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره
Vmware VCP6.7-DCV 1

vSphere: Install, Configure, Manage
4015.500.000 )ساعت(_

 Vmware VCP6.7-DCV 2
vSphere: Optimize & ScaleVCP6- DCV1)4018.500.000 )ساعت

VCA6.7 + VCP6.7-DCV 1 + VCP6.7-DCV 2 
Pack VMware Data CenterCCNA or MCITP)6525.000.000 )ساعت

VMware vSphere Design and Deploy (v6x) NewVCP6- DCV1+2)4023.000.000 )ساعت

 VMware NSX-ICM New
Install, Configure, Manage (v6x)

 VMware vSphere
& CCNA

25.000.000سه شنبه ها 4011/18 )ساعت(

Vmware vSphere Troubleshooting (v6x) New VCP6- DCV1)4025.000.000 )ساعت

Vmware Horizon View 
Install, Configure, Manage (v7x)VCP)4019.000.000 )ساعت

VMware advanced (VDI) NewHorizon View 
(ICM))2015.000.000 )ساعت

VMware vRealize operations Manager NewDCV1&2)4022.500.000 )ساعت

VMware Site Recovery Manager )SRM( NewDCV1&2)3021.000.000 )ساعت

vSphere Data Protection (VDP)  VCP)1513.000.000 )ساعت

VMware VSAN
Vmware Virtual Storage Area Network  (v6x)VCP6- DCV1)1415.000.000 )ساعت

جمعه ها  9/29
شنبه ها 9/23



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید ذخیره سازی

EMC  گروه درسی: دوره های تخصصی ذخیره سازی
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره
EMC ISM

Information Storage and Management
3022.000.000 )ساعت(_

EMC VNX
Block Storage Deployment and ManagementEMC ISM)4029.000.000 )ساعت

EMC ISM + EMC VNX _)39.500.000 11/26 )4+4 روزه( 7/24 )4+4 روزه(65 )ساعت

EMC VNX Block Storage Performance & DesignEMC VNX)3224.500.000 )ساعت

HP  گروه درسی: دوره های تخصصی
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدت پیش نیازعنوان دوره

Implementing HP MSA 2000 
Storage SolutionsLinux ,VCP , Windows)تماس بگیريد20 )ساعت

Servicing HP ProLiant
 ML/DL/SL Servers

2415.500.000 )ساعت(آشنایی با مفاهیم شبکه

HP 3PAR (I&II)
Managing HP 3PAR StoreServ I & II

HP SAN Essentials)تماس بگیريد40 )ساعت



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

Data Center  گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده

قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

(TIA + Bicsi + CDCP) 10/1121.000.000 )3 روزه(9/13 )3 روزه(20 )ساعت(_طراحی زير ساخت مرکز داده

10/1124.000.000 )3 روزه(24 )ساعت(_ New  نگهداری زيرساخت مراکز داده

TIA 942 Standard_)1613.000.000 )ساعت

Data Center ANSI/Bicsi 002   TIA 942)2415.000.000 )ساعت

CDCP
Certified Data Centre ProfessionalTIA or Bicsi)1618.000.000 )ساعت 

Data Center Physical Layer Design by APC TIA 942)2418.000.000 )ساعت 

مـراکـز داده



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید برنامه نویسی

گروه درسی: دوره های تخصصی برنامه نویسی
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Practical Advanced Python New 
15.500.000شنبه و دو شنبه 507/8 )ساعت(آشنایی با الگوریتمبسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته

Practical Advanced Django New 
17.500.000چهارشنبه ها 11/23چهارشنبه ها 508/29 )ساعت(آشنایی با الگوریتمبسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته

Text Mining2512.000.000 )ساعت( برنامه نویسی پایتون
برنامه نويسی کاتلین

 
New

 Kotlin Backend Programming
3015.000.000 )ساعت(برنامه نویسی مقدماتی

NoSQL84.800.000 )ساعت( برنامه نویسی پایتون

3012.000.000 )ساعت(_زبان برنامه نويسی جاوا - مقدماتی

4015.000.000 )ساعت(جاوا - مقدماتیزيان برنامه نويسی جاوا - پیشرفته

3011.000.000 )ساعت( مبانی نرم افزار و برنامه نویسیکد تمیز و اصول طراحی در مهندسی نرم افزار

چهارشنبه ها 10/25
پنجشنبه ها 10/19



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

LINUX گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Red Hat Certified Engineering 
RHCSA

Red Hat Certified System Administrator
6018.000.000 )ساعت(_

RHCE
Red Hat Certified EngineerRHCSA)5018.500.000 )ساعت

RHCSS
Red Hat Certified Security Specialist

RHCE)6025.500.000 )ساعت

RH423
Red Hat Directory ServiceRHCE)3018.000.000 )ساعت

RH436
Enterprise Clustering and Storage Management RHCE)3218.000.000 )ساعت

RHCVA
Red Hat Certified Virtualization AdministratorRHCE)4023.000.000 )ساعت

LPI-Linux Professional Institute
Pack LPIC-1 (101 & 102)+ LPIC-2 (201 & 202)_)26.500.000یکشنبه  و سه شنبه 8/19جمعه ها 807/26 )ساعت

LPIC-1 (101 & 102)_)15.500.000یکشنبه ها 12/4شنبه  و دو شنبه 608/25 )ساعت

LPIC-2 (201 & 202)LPIC- 1)5015.500.000 )ساعت
LPIC-3 300  (301 & 302)  

LDAP+SambaLPIC - 2)4518.500.000 )ساعت

LPIC-3  (303) SecurityLPIC -3 (300))تماس بگیريد40 )ساعت
LPIC- 3 (304) VirtualizationLPIC -3 (300))تماس بگیريد40 )ساعت

متـن باز
Linux

یکشنبه  و سه شنبه 11/27
جمعه ها  11/18



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

Telecomm   گروه درسی: دوره های تخصصی  مخابرات
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآ ذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

2G & 3G & 4G
 شبکه های موبایل )نسل دوم الی نسل چهارم(

9/2313.500.000 )4 روزه(36 )ساعت(_

Next Generation Network )NGN (  New
2412.500.000 )ساعت(مبانی مخابراتنسل جدید شبکه های مخابراتی

3G
168.500.000 )ساعت(GSM(2G)نسل سوم شبکه های موبایل

4G )LTE(  
168.500.000 )ساعت(3Gنسل چهارم شبکه های  موبایل

تلکـام

COMP TIA  گروه درسی: دوره های تخصصی
قیمت )ریال(شهریورمرداددیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Network + _)307.500.000 )ساعت

Security +_)207.500.000 )ساعت

Storage+Network + )208.500.000 )ساعت

Cloud Essentials• 207.500.000 )ساعت(مبانی شبکه

Comp TIA



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

Big Data  گروه درسی: دوره های تخصصی
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدت پیش نیازعنوان دوره

Big Data New168.000.000 )ساعت(آشنایی با پایگاه داده

گروه درسی: دوره های تخصصی ارز های دیجیتالی
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدت پیش نیازعنوان دوره

کارگاه آموزشی آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال
Bitcoin New

207.500.000 )ساعت(آشنایی با پایه بالکچین

Oracle گروه درسی: دوره های تخصصی اوراکل
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Oracle Database 12c: Introduction to SQL New_)تماس بگیريد40 )ساعت

Oracle Business Intelligence )Oracle BI( New SQL Fundamentals)تماس بگیريد46 )ساعت

Oracle Data Integrator 12c )Oracle DW( New SQL Fundamentals)تماس بگیريد56 )ساعت

Administration Workshop ILinux تماس بگیريد50 )ساعت( آشنایی با

Administration Workshop II_)تماس بگیريد50 )ساعت

پایگاه داده
ارز های دیجیتال



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید

مدیـریت
 فناوری اطالعات 

IT Management  گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطالعات
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

ITIL Foundation v4._)9/2710.000.000 )2 روزه( 8/1 )2 روزه(16 )ساعت
مدیریت اجرایی و کاربردی
ITIL PractitionerITIL Foundation)2411.500.000 )ساعت

ITIL  
Foundation v4. + Practitioner_)3215.500.000 )ساعت

ISMS مدیریت امنیت اطالعات
002 وISO 27001 )مفاهیم بنیادی(

169.500.000 )ساعت(_

ISMS مدیریت امنیت اطالعات
002 وISO 27001 )مقدماتی تا پیشرفته(

15.500.000 11/19 )4 روزه(8/11 )4 روزه(32 )ساعت(_
  دوره جامع مدیریت پروژه

PMBOK5-PRINCE2-ITPM New
6019.500.000 )ساعت(_

  دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
MSP-P6 New

4515.000.000 )ساعت(_

مدیریت پروژه هاي پیاده سازي با متدلوژی
 PRINCE 2

2012.000.000 )ساعت(_

مدیریت پروژه هاي پیاده سازي بر اساس  
PMBOK

4015.500.000 )ساعت(_
 مدیریت پروژه ویژه پروژه های فناوری اطالعات

ITPM New
تماس بگیريد 24 )ساعت(_

مدیریت پروژه هاي پیاده سازي با چهارچوب
AGILE & SCRUM _)3013.000.000 )ساعت

مدیریت پروژه اسکرام ویژه برنامه نویسان 
  
New 

 SCRUM
12.000.000 24 )ساعت(_

   برنامه ریزی و کنترل پروژه با
Oracle Primavera P6 New

تماس بگیريد30 )ساعت(_

دوره آموزشی مالک محصول اسکرام
Professional Scrum Product Owner

 آشنایی با اسکرام و 
PSM 1)12/413.000.000 )2 روزه( 7/22 )2 روزه(16 )ساعت

دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای
Professional Scrum Master 12/1113.000.000 )2 روزه(8/18 )2 روزه(16 )ساعت( آشنایی با اسکرام



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید آنـالیـن

Online Course  گروه درسی: دوره های آنالین فناوری اطالعات
قیمت )ریال(اسفندبهمندیآذرآبانمهرمدتپیش نیازعنوان دوره

Network+_)4.000.000پنجشنبه ها 10/19پنجشنبه ها 207/18 )ساعت
Security+Network+)6.000.000پنجشنبه ها 10/26پنجشنبه ها 208/16 )ساعت

 CCNA (Routing&Switching )v3.09.000.000یکشنبه و سه شنبه 11/13جمعه ها 10/13یکشنبه و سه شنبه 8/19جمعه ها 307/27 )ساعت(مبانی شبکه
CCNA Security

Cisco Certified Network Associate SecurityCCNA)12.000.000دوشنبه و چهارشنبه 11/28دوشنبه و چهارشنبه 307/22 )ساعت

 CCNA Collaboration )210-060-CICD(
Cisco Certified Network Associate Collaboration

CCNA)12.000.000دوشنبه و چهارشنبه 308/27 )ساعت

CEHCCNA or MCSA)13.000.000یکشنبه و سه شنبه 10/22یکشنبه و سه شنبه 358/12 )ساعت
 CSCU

 Certified Secure Computer User
3.000.000دوشنبه ها  86/25 )ساعت(_

VMware VCP67-DCV 1
vSphere: Install, Configure, Manage (v6x)

13.000.000شنبه و دوشنبه 11/12شنبه و دوشنبه 358/4 )ساعت(_

2G & 3G & 4G
10.000.000شنبه و چهارشنبه 11/26شنبه و چهارشنبه 258/20 )ساعت(_ شبکه های موبایل )نسل دوم الی نسل چهارم(

5G
10.000.000جمعه ها  8/24 16 )ساعت(4Gنسل پنجم شبکه های موبایل

Practical Advanced Python New 
11.000.000جمعه ها 10/20جمعه ها 407/19 )ساعت(آشنایی با الگوریتمبسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته
Practical Advanced Django New 

12.500.000یکشنبه و سه شنبه 11/27یکشنبه و سه شنبه 408/26 )ساعت(آشنایی با الگوریتمبسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته

کارگاه آموزشی آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال
Bitcoin New

5.500.000پنجشنبه ها 12/7پنجشنبه ها 207/25 )ساعت(آشنایی با پایه بالکچین



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید امنیت افتا

گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت افتا  
مدتپیش نیازعنوان دوره

40 )ساعت(آشنایی با مفاهیم شبکهآشنايی با اصول و مفاهیم امنیت اطالعات )1(

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )1(آشنايی با اصول و مفاهیم امنیت اطالعات )2(

16 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(آشنايی با اصول و مفاهیم و تشريح الزامات سیستم مديريت امنیت اطالعات

40 )ساعت(تشریح الزامات سیستمطرح ريزی و استقرار پیاده سازی مديريت امنیت اطالعات

40 )ساعت(تشریح الزامات سیستمپیاده سازی کنترل های فنی استاندارد سیستم مديريت امنیت اطالعات

24 )ساعت(تشریح الزامات سیستمآشنايی با مديريت مخاطرات

24 )ساعت(طرح ریزی مدیریت امنیتاندازه گیری اثربخشی سیستم مديريت امنیت اطالعات

40 )ساعت(طرح ریزی مدیریت امنیتسرممیزی سیستم مديريت امنیت اطالعات

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(کارشناس امنیت سیستم های اطالعاتی

40 )ساعت(کارشناس امنیت سیستممدير امنیت اطالعات

30 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )1و2(نفوذ و مقابله در فضای سايبری )مقدماتی(

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبرینفوذ و مقابله در شبکه

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبریتست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب )مقدماتی(

40 )ساعت( تست نفوذ تحت وبتست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب )پیشرفته(

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبریتست نفوذ موبايل )مقدماتی(

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبرینفوذ و مقابله در شبکه های بی سیم



دارد وجـود  متقـاضی  های  شرکت  و  هـا  سـازمـان  بـرای  هـا  دوره  کلیـه  برگـزاری  امکـان 
جـهت اطـالع از تـاریخ قطـعی شـروع دوره ها با دپـارتـمان آمـوزش تـماس حـاصل فـرمایید امنیت افتا

گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت افتا  
مدتپیش نیازعنوان دوره

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(مفاهیم اولیه در پايش و تحلیل

40 )ساعت(مفاهیم اولیه در پایش و تحلیلتحلیل امنیت شبکه

40 )ساعت(تحلیل امنیت شبکهتحلیل امنیت شبکه )پیشرفته(

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبریجرم شناسی رايانه ای )مقدماتی(

40 )ساعت(جرم شناسی رایانه ای )مقدماتی(جرم شناسی رايانه ای )پیشرفته(

40 )ساعت(جرم شناسی رایانه ای )مقدماتی(جرم شناسی پیشرفته دستگاه های موبايل

40 )ساعت(جرم شناسی رایانه ای )پیشرفته(جرم شناسی پیشرفته حافظه

40 )ساعت(نفوذ و مقابله در فضای سایبریمهندسی مجدد بدافزارها

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(امن سازی ويندوز

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(امن سازی لینوکس/ يونیکس

40 )ساعت( مفاهیم امنیت اطالعات )2(مجازی سازی و امنیت فضای ابر

40 )ساعت(مبانی برنامه نویسی و برنامه نویسی وبکد نويسی امن در طراحی وب

 32 )ساعت(کد نویسی امن در طراحی وببرنامه نويسی امن در جاوا

.NET 32 )ساعت(کد نویسی امن در طراحی وببرنامه نويسی امن در 



دوره های آموزشی کارکنان دولت  در حوزه فناوری اطالعات مطابق با بخشنامه 145099
مدتعنوان دوره

دور هاي فناوري اطالعات براي مدیران ارشد
8 )ساعت(دولت الکترونیکي

10 )ساعت(مهارت های سازمانی فناوری اطالعات

دوره هاي آموزشي براي مدیران و کارشناسان

12 )ساعت(حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب و استقرار (

ITIL  12 )ساعت(مديريت خدمات فاوا  و

12 )ساعت(مديريت فرايندهاي سازماني

20 )ساعت(معماري فناوي اطالعات سازماني

16 )ساعت(تحلیل و طراحي سیستم

30 )ساعت(مهندسي شبکه

کارکنان دولت



کارکنان دولت

دوره های آموزشی کارکنان دولت  در حوزه فناوری اطالعات مطابق با بخشنامه 145099
مدتعنوان دوره

دوره هاي آموزشي براي مدیران و کارشناسان

20 )ساعت(مديريت امنیت اطالعات

12 )ساعت(مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات

8 )ساعت(رايانش ابري

16 )ساعت(مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد/ متن باز

دوره هاي آموزشي براي عموم کارکنان دولت
22 )ساعت(مهارت هاي حرفه اي اداري کار با رايانه

12 )ساعت(مديريت ابزار و اطالعات سازماني

8 )ساعت(مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

8 )ساعت(شبکه و امنیت اطالعات در سازمان ها



سمینار ها 

لیسـت سمینـارهـا و کـارگـاه هـا
مدتعنوان سمینار

امنـیـت اطالعـات
2 )ساعت(ارزيابی سرمايه گذاری در فناوری اطالعات

2 )ساعت(نقش فناوری اطالعات در مديريت ريسک سازمان

2 )ساعت(معماری سازمانی و برنامه ريزی راهبردی )استراتژيک( فناوری اطالعات 

ISO 9001-2008 2 )ساعت(تشريح و آشنايی با الزامات استاندارد

ISO/IEC  - ISMS 27001 2 )ساعت(آشنايی ، تشريح و پیاده سازی استاندارد

ISO/IEC 27001 -2013 )ISMS(آشنايی مديران با الزامات استاندارد)2 )ساعت

2 )ساعت(آشنايی با روش های ارزيابی ريسک و مديريت مخاطرات فناوری اطالعات و ارتباطات

ISO/IEC 27001-2007 نسبت به ISO/IEC 27001-2013 2 )ساعت(آشنايی با تغییرات استاندارد

2 )ساعت(روندهای حمالت سايبری و راهکارهای نوين دفاعی

SOC 5 )ساعت(آشنايی با

2 )ساعت(آشنايی با تهديدات جديد شبکه های داخل سازمانی

2 )ساعت(نقش و اهمیت مديريت رخداد در مراکز عملیات امنیت



لیسـت سمینــار / کـارگـاه
مدتعنوان سمینار

مدیـریـت  )عمـومـی(
2 )ساعت(بررسی تأثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان

مهندسی مجدد )بازمهندسی(کسب و کار بر پايه فناوری اطالعات و ارتباطات 2 )ساعت( 

2 )ساعت(Green IT فناوری اطالعات سبز

مدیـریت فناوری اطالعــات
PMBOK 2 )ساعت(  مديريت  پروژه  براساس استاندارد

PRINCE2 2 )ساعت(مديريت پروژه براساس استاندارد

2 )ساعت(مديريت ريسک پروژه ها
2 )ساعت(داشبورد مديريتی

2 )ساعت(چالش های مديريت ديجیتال

2 )ساعت(بررسی تأثیر فن آوری اطالعات بر نیروی انسانی سازمان  و مديريت منابع انسانی

Agile 2 )ساعت(شتابدهی مديريت پروژه ها

مهنـدسـی فنـاوری اطالعــات
2 )ساعت(مهنـدسـي ارزش

16 )ساعت(کارگاه آموزشی طراحی شبکه

8 )ساعت(کارگاه آموزشی مديريت و مانیتورينگ شبکه

سمینـار 

 کـارگـاه



     

EC-Council

                                                                       Exam Information   
   Exam Name/Number     Exam Name/Number 

 • 412-79-ECSA/LPT
 • 312-50 v.8-Cretified Ethical Hacker (CEH)
 • 312-49-Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
 • 312-92-EC-Council Certified Secure Programmer.Net (ECSP.Net)
 • 312-38-EC-Council Network Security Administrator (ENSA)
 • 312-76-EC-Council Disaster Recovery Professinal (EDRP)
 • 312-75-Triner The Triner (TTT)
 • 212-16-Customer Relationship Management (CRM)
 • 212-79-Project Management (PM)
 • 212-50-Wireless 5 (W5)

 • 212-38-Project Management IT Security (PMITS)

 • 212-89-EC-Council Certified Incident Hadler (ECIH)

 • 212-81-EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)

 • 112-Certtfied Secure Copmputer User (CSCU)

 • 112-11-Network5 (N5)

 • ECC-PIS-Fundementals of Information Security (FD IS)

 • ECC-FCS-Fundementals of Computer Forensics (FD CF)

 • ECC-FNS-Fundementals of Network (FD NS)

 • EC-Coucil Certified Security Sepecialist (ECSS)

آزمون های
بیـن المـللی

EC-Council رسـمی  نماینـده  ارقـام  کـاریـار 
EC-Council برگزار کننده آزمون های بین المللی و ارائه دهنده مدارک بین المللی

ساير آزمون ها:


