
پیشنیاز
مدت

(ساعت)
تاریخ شروع

شهریه

(تومان)
تخفیف و توضیحاتمدرس

78.000تخفیف %80بامهندس جامه20:30390,000 تا 17:30ساعت یکشنبه و سه شنبه30 / 04 / 2498ندارد

78.000تخفیف %80بامهندس جامه19:30390,000 تا 14:30ساعت جمعه ها18 / 05 / 2498ندارد

78.000تخفیف %80بامهندس جامه20:30390,000 تا 17:30ساعت روزهای زوج20 / 07 / 2498ندارد

158.000تخفیف %80بامهندس ولیزاده20:30790,000 تا 17:30ساعت روزهای زوج22 / 04 / 3098ندارد

158.000تخفیف %80بامهندس جامه20:30790,000 تا 17:30ساعت روزهای زوج13 / 06 / 3098ندارد

98.000تخفیف %80بامهندس جامه14:00490,000 تا 09:00ساعت پنجشنبه ها20 / 04 / 2098ندارد

پیشنیاز
مدت

(ساعت)
تاریخ شروع

شهریه

(تومان)
تخفیف و توضیحاتمدرس

1.043.000تخفیف %30بامهندس وکیلی14:001,490,000 تا 09:00ساعت پنجشنبه ها13 / 04 / 5098آشنایی با ویندوز

Network+24098 / 04 / 203.592.000تخفیف %20بامهندس برومند14:004.490.000 تا 09:00ساعت پنجشنبه و جمعه

Network+24098 / 04 / 293.592.000تخفیف %20بامهندس محمدی پور20:304.490.000 تا 17:30ساعت روزهای زوج

S Q L Admin&Design4098 / 05 / 10کالس عملی و پروژه محورمهندس برومند1,590,000 19:30 تا 14:30ساعت پنجشنبه و جمعه

Network+24098 / 05 / 223.592.000تخفیف %20بامهندس برومند20:304.490.000 تا 17:30ساعت یکشنبه و سه شنبه

Network+24098 / 05 / 313.592.000تخفیف %20بامهندس محمدی پور14:004.490.000 تا 09:00ساعت پنجشنبه و جمعه

MCSA or MCITP4098 / 06 / 071.341.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور1,490,000 19:30 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها

1.992.000تخفیف %20بامهندس برومند2,490,000 19:30 تا 14:30ساعت پنجشنبه و جمعه14 / 06 / 10098آشنایی با پایگاه داده

MC S E  or MC S A4098 / 08 / 021.341.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور1,490,000 19:30 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها

پیشنیاز
مدت

(ساعت)
تاریخ شروع

شهریه

(تومان)
تخفیف و توضیحاتمدرس

903.000تخفیف %30بادکتر نیما فرجیان13:001,290,000 تا 9:00ساعت جمعه ها07 / 04 / 4898آشنایی با برنامه نویسی

792.000تخفیف %20بامهندس پوریا بغدادی18:00990,000 تا 14:00ساعت جمعه ها04 / 05 / 3098آشنایی با برنامه نویسی

712.000تخفیف %20بامهندس مهدی مبشری14:00890,000 تا 9:00ساعت پنج شنبه هاHTML,CSS,Java Script4098 / 05 / 17برنامه نویسی 

Python Machine  Learning4498 / 07 / 051.113.000تخفیف %30بادکتر نیما فرجیان13:001,590,000 تا 9:00ساعت جمعه ها

Data Science With Pythonعلم داده با پایتون 

Deep Learning  with Tensorflow

www.RayanCollege.com

98-04-11    تـقـویـم آمـوزشـی آموزشگاه مهندسی رایان کالج 
ی

ی مقدمات
دوره ها

دوره های آموزشی پیشنیاز و مقدماتی
روزها    و    ساعات برگزاریعنوان دوره آموزشی

Network+

Network+

Network+

Security+

Security+

Linux Essential

روزها    و    ساعات برگزاریعنوان دوره آموزشی

MCSE 2016 Cloud platform & infrastructure

SQL Server 2017 Advanced

MCSE 2016 Cloud platform & infrastructure

. نظیر شبکه، برنامه نویسی، گرافیک، کامپیوتر و سایر دوره های مرتبط را در سراسر کشور به صورت اختصاصی برای افراد و سازمانها داردITآموزشگاه رایان کالج امکان برگزاری اکثر دوره های آموزشی 

(883 16 705: فکس)  883 22 796  --  883 16 721  --  888 144 80  --  91 07 07 22.  جهت ثبت نام و یا کسب اطالعات بیشتر، با مشاورین آموزشی ما تماس حاصل فرمایید
مجتمع آموزشی رایان کالج - 2پالک - 21نبش کوچه- خیابان سنایی - خیابان مطهری - تهران : آدرس

MCSE 2016 Cloud platform & infrastructure

SQL Server 2017 Pack (Design & Admin)

ی
س

برنامه نوی

و علم داده

.                                           تمامی کمپها شامل ناهار و پذیرایی رایگان می باشد
.شهریه تمامی دوره ها قابل تقسیط می باشد

Python Machine  Learning

عنوان دوره آموزشی

Exchange Server 2019

ت
ی مایکروساف

ی آموزش
دوره ها

M
ic
ro
s
o
ft

PHP,Jquery,Mysqlبرنامه نویسی 

MCSE 2016 Cloud platform & infrastructure

دوره های برنامه نویسی و علم داده
روزها    و    ساعات برگزاری

Skype For Business 2019

Microsoft CRM 365پک کامل کاربری و راهبری 

Microsoftدوره های آموزشی مهندسی مایکروسافت 
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پیشنیازعنوان دوره آموزشیسطح
مدت

(ساعت)
تاریخ شروع

شهریه

(تومان)
تخفیف و توضیحاتمدرس

CCNA Cloud 210-451Network+3098 / 04 / 151.043.000تخفیف %30بامهندس جامه20:301,490,000 تا 17:30ساعت شنبه ها
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 04 / 161.043.000تخفیف %30بامهندس ولیزاده20:301,490,000 تا 17:30ساعت یکشنبه و سه شنبه

CCDA 200-310 DESGNCCNA4098 / 04 / 171.043.000تخفیف %30بامهندس جامه20:301,490,000 تا 17:30ساعت  دوشنبه و چهارشنبه
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 04 / 241.043.000تخفیف %30بامهندس ولیزاده17:001,490,000 تا 13:00ساعت روزهای زوج
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 05 / 101.043.000تخفیف %30بامهندس جامه14:001,490,000 تا 09:00ساعت جمعه ها
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 05 / 171.043.000تخفیف %30بامهندس ولیزاده14:001,490,000 تا 09:00ساعت پنجشنبه ها

CCNA Security 210-260 IINSNetwork+4598 / 05 / 191.043.000تخفیف %30بامهندس ولیزاده20:301,490,000 تا 17:30ساعت روزهای زوج
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 05 / 271.043.000تخفیف %30بامهندس جامه20:301,490,000 تا 17:30ساعت یکشنبه و سه شنبه
CCNA Routing & Switching 200-125Network+6098 / 06 / 281.043.000تخفیف %30بامهندس ولیزاده19:301,490,000 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها

CCNP Switch 300-115CCNA5098 / 04 / 201.192.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده19:301,490,000 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها
CCNP Switch 300-115CCNA5098 / 06 / 011.192.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده14:001,490,000 تا 09:00ساعت جمعه ها
CCNP Switch 300-115CCNA5098 / 07 / 071.192.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده20:301,490,000 تا 17:30ساعت یکشنبه و سه شنبه
CCNP Switch 300-115CCNA5098 / 08 / 031.192.000تخفیف %20بامهندس جامه14:001,490,000 تا 09:00ساعت جمعه ها

ExpertCCIE Routing & SwitchingCCNP10098 / 08 / 242.712.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده14:003,390,000 تا 09:00ساعت جمعه ها

پیشنیاز
مدت

(ساعت)
تاریخ شروع

شهریه

(تومان)
تخفیف و توضیحاتمدرس

801.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور890,000 19:30 تا 14:30ساعت جمعه ها14 / 04 / 3098آشنایی باسیسکوومایکروسافت
Network+2098 / 04 / 27801.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور19:30890,000 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها
Network+3598 / 04 / 27472.000تخفیف %20بامهندس طارمیان19:30590,000 تا 14:30ساعت پنجشنبه ها

VMware VCA-DCV3098 / 05 / 251.192.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور19:301,490,000 تا 14:30ساعت جمعه ها
  MCSA & CCNA4098 / 05 / 251.192.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده19:301,490,000 تا 14:30ساعت جمعه ها

Network+6098 / 05 / 171.192.000تخفیف %20بامهندس جامه14:001,490,000 تا 09:00ساعت پنجشنبه ها
  MCSA & CCNA4098 / 06 / 291.192.000تخفیف %20بامهندس جامه19:301,490,000 تا 14:30ساعت جمعه ها
  MCSA & CCNA4098 / 07 / 011.192.000تخفیف %20بامهندس ولیزاده20:301,490,000 تا 17:30ساعت روزهای زوج

MCSA,CCNA 4098 / 07 /  121.352.000تخفیف %20بامهندس محمدی پور19:301,690,000 تا 14:30ساعت جمعه ها
Network+5098 / 08 / 161.192.000تخفیف %20بامهندس جامه14:001,490,000 تا 09:00ساعت پنجشنبه ها

Network+498 / 04 / 21کارگاه و سمینار عملیمهندس جامه13:3029,000 تا 09:30ساعت جمعه
کارگاه و سمینار عملیمهندس بغدادی17:3019,000 تا 14:30ساعت جمعه21 / 04 / 398ندارد

VMware VCP1098 / 06 / 15351.000تخفیف %10بامهندس محمدی پور19:00390,000 تا 09:00ساعت جمعه ها

CEH v10 (Certified Ethical Hacker) نفوذگران قانونی

HP  S an E ssential

CEH v10 (Certified Ethical Hacker) نفوذگران قانونی

سمینار علم داده و هوش تجاری

Linux LP IC 1

Linux LP IC 2

(...میکروتیک، لینوکس، امنیت شبکه، مجازی سازی و )سایر دوره های آموزشی 
روزها    و    ساعات برگزاری

98-04-11    تـقـویـم آمـوزشـی آموزشگاه مهندسی رایان کالج 
سکو

ی سی
ی آموزش

دوره ها

C
is
c
o

Ciscoدوره های آموزشی مهندسی سیسکو 
روزها    و    ساعات برگزاری

.شهریه تمامی دوره ها قابل تقسیط می باشد
(883 16 705: فکس)  883 22 796  --  883 16 721  --  888 144 80  --  91 07 07 22.  جهت ثبت نام و یا کسب اطالعات بیشتر، با مشاورین آموزشی ما تماس حاصل فرمایید

مجتمع آموزشی رایان کالج - 2پالک - 21نبش کوچه- خیابان سنایی - خیابان مطهری - تهران : آدرس
. نظیر شبکه، برنامه نویسی، گرافیک، کامپیوتر و سایر دوره های مرتبط را در سراسر کشور به صورت اختصاصی برای افراد و سازمانها داردITآموزشگاه رایان کالج امکان برگزاری اکثر دوره های آموزشی 

عنوان دوره آموزشی

سـمـیـنـارهـا

ی
ی آموزش

سمینارها   و   سایر دوره ها

O
th
e
r

سمینار استاکس نت

CEH v10 (Certified Ethical Hacker) نفوذگران قانونی
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Kerio Control فایروال

.                                                         تمامی کمپها شامل ناهار و پذیرایی رایگان می باشد
Veeam Backup & Replication بک آپ گیری

VMware VCP-DCV 6.7 (ICM) مجازی سازی سرور

VDI VMware Horizon View مجازی سازی دسکتاپ

MTCNA  میکروتیک مقدماتی
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