تِ اطالع هٖ سساًذ  ،هشکض آهَصش ّإ آصاد ٍ هجاصٕ داًطگاُ الضّشاء جْت تَاًوٌذساصٕ داًطجَٗاى ٍ تاال تشدى هْاست ٍ
آهادُ ساصٕ داًص آهَختگاى تشإ ٍسٍد تِ تاصاس کاس تَافق ًاهِ إ تا هجتوغ فٌٖ تْشاى هٌؼقذ ًوَدُ است  .ضشکت هجتوغ
فٌٖ تْشاى دس سال  1358تاس٘س ٍ دس تاسٗخ  1361/10/23تا ضواسُ ثثت  46489ثثت گشدٗذ  .ت٘الى آهَصش ساالًِ ٗکصذ
ّضاس ًفش  ،اًتطاس ت٘ص اص  1700ػٌَاى کتاب تحت ػٌَاى «هجتوغ فٌٖ تْشاى» ٍ «هؤسسِ فشٌّگٖ ٌّشٕ دٗثاگشاى تْشاى»،
ٍجَد ٗک ّ٘أت ػلوٖ جَاى تا ّضاساى هذسس دس حَصُ ّإ هختلف کاهپَ٘تش ٍ  ITکِ تس٘اسٕ اص آًْا صاحة قلن ّإ
تَاًوٌذٕ ّستٌذّ ،وِ ٍ ّوِ ًت٘جِ  35سال پاٗص هَضکافاًِ ً٘اصّإ آهَصضٖ ٍ پژٍّطٖ جاهؼِ ٍ ضٌاساٖٗ اّو٘ت تَسؼِ
آهَصش هْاستّإ پ٘طشفتِ تَسط هجتوغ فٌٖ تْشاى تَدُ است .تا ّوکاسٕ هجتوغ فٌٖ تْشاى هطاتق تَافق ًاهِ هزکَس ،
دٍسُّاٖٗ تذٍٗي ٍ جْت سفاُ حال داًطجَٗاى گشاهٖ دٍسُّإ آهَصضٖ دس داًطگاُ الضّشاء تشگضاس هٖگشدد  .داًطجَٗاى تا اسائٔ
کاست داًطجَٖٗ اص  30دسصذ تخف٘ف ً٘ض تْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ  .دٍسُّإ رٗل تِ ػٌَاى ًخست٘ي دٍسُّإ هطتشک طثق
صهاًثٌذٕ آهَصضٖ هشکض آهَصش ّإ آصاد ٍ هجاصٕ تشگضاس هٖگشدد :

شهریه (به ریال)

ردیف

عنوان دوره

مذت (ساعت)

1

SPSSتجزیه و تحلیل داده های آماری

24

1/650/000

2

تکنیک های پیشرفته طراحی و عکاسی در فتوشاپ

54

3/500/000

3

 COMFARفشرده

32

3/650/000

4

فتوشاپ و کورل

120

7/600/000

5

کارگاه جامع حسابذاری

228

26/000/000

با %33تخفیف

داًطجَٗاى ضشکت کٌٌذُ گَاّٖ هؼتثش پاٗاى دٍسُ اص هشکض آهَصشّإ آصاد ٍ هجاصٕ داًطگاُ الضّشاء ٍ هجتوغ فٌٖ تْشاى تِ
صَست هطتشک دسٗافت خَاٌّذ کشد .
تا تَجِ تِ اٌٗکِ ّذف اص تذٍٗي اٗي دٍسُ ّا هْاست افضاٖٗ ٍ آهادُ ساصٕ داًطجَٗاى جْت تَل٘ذ اضتغال است ؛ اص کلِ٘ اسات٘ذ
هحتشم داًطگاُ ٍ داًطجَٗاى گشاهٖ خَاّطوٌذٗن ها سا اص ًظشات سَدهٌذ خَد تٖ ًص٘ة ًگزاضتِ ٍ پ٘طٌْاد ّإ خَد سا دس
ساتطِ تا دٗگش ًشم افضاسّإ کاستشدٕ تا ها دسه٘اى گزاسًذ .
ضواسٓ تواس 88069770 :

