
برنامه زمان بندي نیم سال اول 1397

مرکز آموزش هاي فوق تخصصی 
شبکه و امنیت ، برنامه نویسی ،طراحی سایت و سئو

گرافیک و معماري ، فیبرنوري ،دوربین مداربسته
دوره هاي آنالین 
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+ اقساط

Network+
( پیش نیاز کلیه دوره ها )

 Network+ جدیدترین ورژن

MTA 2016

تعداد  
ساعت

هزینه واقعی
هزینه با 67% تخفیف

آخر هفته

پیش ثبت نام با
تومان:

۲۰۳۵۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰۳۵/۰۰۰۳۵/۰۰۰

۳۵۴۶۰/۰۰۰

هزینه با 70% تخفیف

وسط هفته

۱۳۸/۰۰۰۱۵۱/۸۰۰۱۳۸/۰۰۰

مایکروسافت
۲۳۰۴/۷۰۰/۰۰۰۱/۴۱۰/۰۰۰۱/۵۵۱/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۱۲۰۳/۹۶۷/۰۰۰۱/۱۹۰/۰۰۰۱/۳۱۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

MCSE 2012

MCSA 2016

۳۲۱/۷۷۰/۰۰۰۵۳۰/۰۰۰۵۸۴/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۴۵۲/۱۲۰/۰۰۰۶۳۵/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

Exchange Server

Help Desk

تاریخ شروع

6 اردیبهشت

22 اردیبهشت

15 اردیبهشت

17 اردیبهشت

14 تیر

24 اردیبهشت

%90 تخفیف



برنامه زمان بندي نیم سال اول 1397
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+ اقساط

MTCNA

MTCWE

MTCRE

LPIC 1

LPIC 2

تعداد  
ساعت

هزینه واقعی
هزینه با 67% تخفیف

آخر هفته

پیش ثبت نام با
تومان:

هزینه با 70% تخفیف

وسط هفته

لینوکس

۳۰۱/۴۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰۴۶۲/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۲۰۱/۷۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۵۶۱/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۲۰۱/۷۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۵۶۱/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۴۰۱/۸۶۵/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰۶۱۵/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۴۰۱/۸۶۵/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰۶۱۵/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

میکروتیک

تاریخ شروع

11 تیر

6 شهریور

20 اردیبهشت

7 تیر

21 تیر
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+ اقساط
تعداد  
ساعت

هزینه واقعی
هزینه با 67% تخفیف

آخر هفته

پیش ثبت نام با
تومان:

هزینه با 70% تخفیف

وسط هفته

۴۰۲/۲۶۵/۰۰۰۶۸۰/۰۰۰۷۴۷/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۱۱۰۶/۰۷۰/۰۰۰۱/۸۲۰/۰۰۰۲/۰۰۳/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

CCNA Security

CCIE

سیسکو
CCNA۵۰۱/۷۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۵۶۱/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۴۰۱/۹۳۵/۰۰۰۵۸۰/۰۰۰۶۳۸/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰ CCNP Route

CCNP Switch۴۰۱/۹۳۵/۰۰۰۵۸۰/۰۰۰۶۳۸/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

تاریخ شروع

14 اردیبهشت

20 اردیبهشت

21 اردیبهشت

21 تیر

18 مرداد
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تعداد  
ساعت

هزینه واقعی
هزینه با 67% تخفیف

آخر هفته

پیش ثبت نام با
تومان:

هزینه با 70% تخفیف

وسط هفته

۴۰۲/۰۳۰/۰۰۰۶۰۹/۰۰۰۶۶۵/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۳۰۱/۶۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰۵۳۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰ Firewall
 (Fortinet & Fortigate)

Kerio Control۳۲۱/۶۲۰/۰۰۰۴۸۵/۰۰۰۵۳۵/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

امنیت شبکه

Network+MCSA 2016+CCNA۱۸۰۵/۰۶۵/۰۰۰۱/۵۲۰/۰۰۰۱/۶۷۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۱۹۰۵/۷۰۰/۰۰۰۱/۷۱۰/۰۰۰۱/۸۸۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

پکیج ویژه بازار کار

MTCNA+MCSE 2012+CCNA

CEH
( kali Linux )

تاریخ شروع

+ اقساط

10 اردیبهشت

10 اردیبهشت

6 اردیبهشت

24 خرداد

14 تیر



برنامه زمان بندي نیم سال اول 1397
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http://telegram.me/NetCollege
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تعداد  
ساعت

هزینه واقعی
هزینه با 67% تخفیف

آخر هفته

پیش ثبت نام با
تومان:

هزینه با 70% تخفیف

وسط هفته

دوره هاي ویژه نت کالج برتر

VoIP Elastik

VCPمجازي سازي

(IOT)صفر تا صد اینترنت اشیاء

تئوري و عملی فیبرنوري + فیوژن

تئوري و عملی دوربین مدار بسته

راه اندازي گیم نت واقعی
%90 تخفیف

راه اندازي کافی نت واقعی
%90 تخفیف

تعمیرات تخصصی صفر تا صد موبایل

۱۶۸۳۰/۰۰۰-۴۲۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۱۶۹۸۰/۰۰۰-۳۹۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۵۳۵۰/۰۰۰-۳۵/۰۰۰۳۵/۰۰۰

۴۰۲/۴۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰۷۹۲/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۳۰۲/۱۰۰/۰۰۰۶۳۰/۰۰۰۶۹۳/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۳۵۱/۶۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰۵۳۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

۵۳۵۰/۰۰۰-۳۵/۰۰۰۳۵/۰۰۰

۴۲۴/۸۰۰/۰۰۰۱/۴۵۰/۰۰۰۱/۵۹۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰

تاریخ شروع

25 اردیبهشت

2 خرداد

31 اردیبهشت

20 اردیبهشت

27 اردیبهشت

2 خرداد

21 اردیبهشت

21 اردیبهشت
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