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خانه

اساتید

آقای مهندس رامین محمدی پور
مدرس دوره های مایکروسافت ،مجازی سازی ،سیستم سنتر ،اچ پی و ...
برچسب ها آموزش شبکه
دوره مایکروسافت
کاس +Network
آموزشگاه MCSE

 
 آموزش مایکروسافت

 
 دوره مجازی سازی

آموزشگاه Lync

 
 کاس Lync

آموزش Kerio

 
 آموزشگاه Kerio

کاس HP SAN Essential
مهندس رامین محمدی پور
کمپ نوروزی لینک سرور
کمپ آموزشی اچ پی

 
 کاس شبکه

 
 دوره +Network
 
 کاس MCSE

 
 آموزش مجازی سازی

 
 کاس مایکروسافت

 
 آموزش MCSA

 
 دوره MCSE
 
 دوره Lync

 
 کمپ نوروزی VMware

 
 کمپ آموزشی مجازی سازی

 
 آموزش VMware

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کمپ نوروزی Lync Server

 
 امنیت شبکه

 
 آموزش MCSE

 
 دوره Cloud

 
 کاس Exchange

 
 آموزش HP SAN Essential
 
 آموزشگاه VMware

 
 آموزشگاه +Network

 
 دوره MCSA

 
 کاس Cloud

 
 آموزشگاه Exchange

 
 دوره Kerio

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 آموزش +Network

 
 کاس MCSA

 
 آموزشگاه Cloud

 
 آموزش Exchange

 
 دوره HP SAN Essential

 
 کاس مجازی سازی

 
 آموزشگاه MCSA

 
 آموزش Cloud

 
 کاس Kerio

 
 استاد رامین محمدی پور

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 آموزشگاه مجازی سازی

 
 دوره شبکه

 
 آموزش Lync

 
 دوره Exchange

 
 آموزشگاه HP SAN Essential

 
 کاس VMware

 
 کمپ نوروزی مایکروسافت

 
 کمپ نوروزی HP SAN

 
 دوره VMware
 
 کمپ نوروزی اچ پی

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت

 
 امنیت سایبری
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آقای مهندس عباس ولی زاده
مدرس دوره های سیسکو ،لینوکس ،امنیت شبکه و ...
برچسب ها

آموزش شبکه

آموزشگاه مایکروسافت
دوره مایکروسافت

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزشگاه لینوکس
 
 دوره لینوکس

کاس مجازی سازی
آموزشگاه CCNA

 
 کاس CCNA

آموزشگاه MCSA

 
 کاس MCSA

کاس CEH

کمپ نوروزی Linux LPIC1
امنیت شبکه

 
 آموزشگاه مجازی سازی

 
 دوره مجازی سازی

 
 کاس میکروتیک

 
 دوره CEH

 
 آموزش مایکروسافت

 
 آموزش میکروتیک

 
 دوره میکروتیک

 
 آموزش +Network
 
 دوره CCNA

 
 آموزش لینوکس

 
 آموزشگاه LPIC

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 کمپ آموزشی لینوکس

 
 آموزشگاه میکروتیک

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه +Network

 
 آموزش CCNP

 
 آموزش LPIC

 
 آموزش مجازی سازی

 
 کاس سیسکو

 
 کاس +Network

 
 آموزشگاه CCNP
 
 کاس LPIC

 
 دوره شبکه

 
 دوره سیسکو

 
 کاس مایکروسافت

 
 کاس لینوکس

 
 دوره +Network

 
 آموزش CCNA

 
 دوره CCNP

 
 آموزش MCSA

 
 کاس CCNP
 
 دوره LPIC

 
 کمپ نوروزی لینوکس
 
 آموزش CCIE

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 آموزش CEH

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزشگاه CCIE

 
 آموزشگاه CEH

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 کاس CCIE

 
 دوره CCIE

 
 امنیت سایبری
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آقای مهندس بردیا برومند
مدرس دوره های مایکروسافت ،امنیت شبکه ،دیتا بیس ،سیسکو و ...
برچسب ها اجاره فضای آموزشی
آموزشگاه شبکه
دوره شبکه

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره سیسکو

 
 کاس لینوکس

 
 اجاره ابراتوار

 
 آموزش شبکه

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 دوره مایکروسافت

 
 آموزشگاه لینوکس

 
 دوره لینوکس

 
 کاس مجازی سازی

 
 کاس میکروتیک

 
 آموزش سیسکو

 
 دوره مجازی سازی

 
 آموزش +Network

 
 آموزش مایکروسافت

 
 آموزشگاه مجازی سازی
 
 دوره میکروتیک

 
 آموزش لینوکس

 
 آموزش مجازی سازی

 
 آموزش میکروتیک

 
 آموزشگاه میکروتیک

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه +Network

 
 کاس سیسکو

 
 کاس +Network

 
 کاس مایکروسافت
 
 دوره +Network

آموزش CCNA

 
 آموزشگاه CCNA

 
 کاس CCNA

 
 دوره CCNA

 
 آموزش CCNP

 
 آموزشگاه CCNP

 
 کاس CCNP

 
 دوره CCNP

آموزش MCSA

 
 آموزشگاه MCSA

 
 کاس MCSA

 
 دوره MCSA

 
 آموزش MCSE

 
 آموزشگاه MCSE

 
 کاس MCSE

 
 دوره MCSE

آموزش Cloud

 
 آموزشگاه Cloud

 
 کاس Cloud

 
 دوره Cloud
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آقای مهندس فرهاد جامه
مدرس دوره های سیسکو ،لینوکس ،مجازی سازی و ...
برچسب ها

 
 آموزش سیسکو

آموزش شبکه

 
 دوره شبکه

آموزشگاه مجازی سازی

 
 دوره CCNA

کاس CCNA

 
 دوره LPIC

کاس LPIC

 
 دوره سیسکو

 
 آموزش +Network

کاس مجازی سازی

 
 آموزش لینوکس

 
 آموزش مجازی سازی

 
 دوره لینوکس

 
 آموزشگاه +Network

 
 آموزش CCNP

 
 دوره مجازی سازی

 
 کاس +Network

 
 آموزشگاه CCNP

 
 آموزش VMware

 
 آموزشگاه شبکه

 
 دوره +Network

 
 کاس CCNP

 
 آموزشگاه VMware

 
 کاس VMware

کمپ نوروزی سیسکو

 
 کمپ نوروزی لینوکس

 
 کمپ نوروزی VMware

کمپ آموزشی سیسکو

 
 کمپ آموزشی لینوکس

 
 کمپ آموزشی مجازی سازی

 
 کاس CCNP Security

 
 آموزشگاه CCNP Security
کاس IPS

 
 دوره IPS

آموزش SIMOS

 
 آموزش VPN
 
 کاس Secure

 
 دوره Secure

 
 آموزش Secure

 
 کاس VPN

 
 کاس سیسکو

 
 آموزشگاه CCNA

 
 آموزش LPIC

 
 دوره VMware

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 آموزشگاه LPIC

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کمپ نوروزی Linux LPIC1

 
 دوره CCNP Security

 
 آموزش IPS

 
 دوره VPN

 
 کاس لینوکس

 
 آموزش CCNA

 
 دوره CCNP

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزش Firewall

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه لینوکس

 
 آموزش CCNP Security

 
 کاس Firewall

 
 آموزش SENSS

 
 دوره Firewall
 
 آموزش SISAS

 
 آموزش SITCS

 
 کاسCCNA

آقای مهندس جعفر عقربی (مهرپویا)
مدرس دوره های مایکروسافت ،سیسکو ،لینوکس ،امنیت شبکه ،مجازی سازی ،هوآوی ،میکروتیک و ...
برچسب ها آموزش شبکه
دوره شبکه

 
 دوره سیسکو

 
 کاس لینوکس

 
 آموزش سیسکو
 
 دوره مایکروسافت

 
 کاس مجازی سازی

 
 آموزش مایکروسافت
 
 دوره لینوکس

 
 کاس میکروتیک

کاس CCNA

 
 دوره CCNA

 
 آموزش CCNP

آموزش MCSE

 
 کاس MCSE

 
 دوره MCSE

دوره Kerio

 
 آموزش HP SAN Essential

 
 آموزش لینوکس

 
 دوره مجازی سازی
 
 آموزش +Network

 
 کاس CCNP

دوره MTCNA

 
 آموزش LPIC

کاس VMware

 
 دوره VMware

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 کاس مایکروسافت
 
 آموزش CCNA

 
 کاس MCSA

 
 دوره Exchange

 
 کاس CEH

 
 کاس سیسکو

 
 دوره +Network

 
 آموزش MCSA

 
 دوره HP SAN Essential

 
 آموزش CEH

 
 آموزشگاه شبکه

 
 کاس شبکه

 
 کاس +Network

 
 کاس Exchange

 
 کاس HP SAN Essential

 
 کاس LPIC

 
 دوره میکروتیک

 
 دوره CCNP

 
 آموزش Exchange

 
 دوره LPIC

 
 آموزش مجازی سازی

 
 آموزش میکروتیک

 
 دوره MCSA

 
 آموزش Kerio

 
 آموزش MTCNA
 
 دوره CEH

 
 کمپ نوروزی مایکروسافت

 
 کاس Kerio

 
 کاس MTCNA
 
 آموزش VMware
 
 کمپ نوروزی لینوکس
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 کمپ نوروزی VMware

کمپ نوروزی اچ پی

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 کمپ آموزشی لینوکس

کمپ آموزشی مایکروسافت

دوره CCNA Collaboration

 
 کمپ آموزشی مجازی سازی

 
 آموزش CCNP Collaboration

 
 دوره CCNP Security

کاس CCNP Security
کاس Firewall

 
 دوره Firewall

آموزش SITCS

 
 آموزش SISAS

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 کاس IPS

 
 آموزش CCNA Collaboration

 
 کاس CCNP Collaboration

 
 آموزش CCNP Security

 
 دوره IPS

 
 آموزش SIMOS

 
 کمپ نوروزی Linux LPIC1

 
 کاس Secure

 
 آموزش CCDA

 
 آموزش Firewall
 
 دوره Secure

 
 کاس CCDA

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 کاس CCNA Collaboration

 
 دوره CCNP Collaboration
 
 آموزش Secure

 
 کاس VPN
 
 دوره CCDA

 
 آموزش IPS

 
 دوره VPN

 
 آموزش SENSS

 
 طراحی شبکه

 
 طراحی سیسکو

 
 کاسCCNA

کمپ CCDA

آقای مهندس ابراهیم وکیلی
مدرس دوره های مایکروسافت CRM ،و ...
برچسب ها

آموزش شبکه

آموزشگاه مایکروسافت
دوره مایکروسافت

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزشگاه لینوکس

 
 دوره لینوکس

 
 آموزش لینوکس

 
 آموزش مایکروسافت
 
 آموزشگاه مجازی سازی

 
 دوره مجازی سازی

CRm 
 

 
 آموزش مجازی سازی

 
 آموزش میکروتیک

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه میکروتیک

 
 دوره شبکه

 
 آموزشگاه سیسکو
 
 دوره سیسکو

Dynamic CRM 365 
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آقای مهندس هادی حمیدی
مدرس دوره های سیسکو ،مایکروسافت و ...
برچسب ها آموزش شبکه
آموزشگاه میکروتیک
آموزش Kerio

 
 آموزش سیسکو

 
 دوره شبکه

 
 آموزشگاه Kerio

 
 مهندس هادی حمیدی

 
 آموزش مایکروسافت

 
 دوره سیسکو
 
 کاس Kerio

 
 آموزشگاه شبکه

 
 دوره مایکروسافت
 
 دوره Kerio

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره میکروتیک

 
 آموزش MTCNA

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 آموزش میکروتیک

 
 کاس سیسکو

 
 کاس میکروتیک

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه MTCNA

 
 کاس MTCNA

 
 دوره MTCNA

 
 استاد هادی حمیدی

آقای مهندس حسین طارمیان
مدرس دوره های میکروتیک ،فورتی نت و ...
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برچسب ها اجاره فضای آموزشی
آموزشگاه شبکه
دوره شبکه

 
 اجاره ابراتوار

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره سیسکو

 
 کاس لینوکس

 
 آموزش شبکه

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 دوره مایکروسافت

 
 کاس مجازی سازی

 
 آموزش +Network

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزشگاه لینوکس

 
 دوره لینوکس
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 دوره مجازی سازی

 
 آموزشگاه +Network

 
 آموزش مایکروسافت

 
 آموزشگاه مجازی سازی
 
 دوره میکروتیک

 
 آموزش لینوکس

 
 آموزش مجازی سازی

 
 آموزش میکروتیک

 
 آموزشگاه میکروتیک

 
 کاس شبکه

 
 کاس +Network

 
 کاس مایکروسافت

 
 کاس سیسکو

 
 دوره +Network

آقای مهندس پوریا بغدادی
مهندسی و تحلیل داده و پیاده سازی سیستم های داده کاوی و هوش تجاری با  Power BIو اکسل و  Pythonو  Qlikviewو
Tableau
دارای مدارک تحلیل دیتا ،هوش تجاری و  Big Dataاز دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران MVP Microsoft ،و Coursera

آقای مهندس حسین کریمی
مدرس دوره های مایکروسافت ،برنامه نویسی و ...
برچسب ها

آموزش شبکه

کاس مایکروسافت

 
 آموزش +Network

کمپ نوروزی مایکروسافت
آموزشگاه ASP.net

 
 آموزش مایکروسافت

 
 آموزشگاه +Network

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت

 
 کاس ASP.net

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 کاس +Network

 
 آموزش SQL

 
 دوره شبکه

 
 دوره +Network

 
 آموزشگاه SQL

 
 کاس SQL

 
 دوره مایکروسافت
 
 کمپ آموزشی شبکه
 
 دوره SQL

 
 کاس شبکه

 
 کمپ نوروزی شبکه
 
 آموزش ASP.net

 
 دوره ASP.net
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آقای مهندس محسن کاویانی
مدرس دوره های مایکروسافت ،برنامه نویسی SQL ،و ...
برچسب ها

آموزش شبکه

 
 کمپ آموزشی شبکه

کاس مایکروسافت
مهندس محسن کاویانی
کاس ASP.net

 
 آموزش مایکروسافت

 
 استاد محسن کاویانی

 
 آموزشگاه شبکه

 
 کمپ نوروزی شبکه
 
 آموزش SQL

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 کمپ نوروزی مایکروسافت

 
 آموزشگاه SQL

 
 کاس SQL

 
 دوره شبکه

 
 دوره مایکروسافت

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت
 
 دوره SQL

 
 کاس شبکه

 
 کمپ شبکه نوروز 96

 
 آموزش ASP.net

 
 آموزشگاه ASP.net

 
 دوره ASP.net

آقای مهندس علیرضا غفاریان
مدرس دوره های سیسکو ،امنیت شبکه ،هوآوی و ...
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برچسب ها آموزش شبکه
آموزش CCNA
آموزش CEH

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزشگاه CCNA
 
 آموزشگاه CEH

 
 آموزشگاه شبکه

 
 دوره شبکه

 
 کاس CCNA

 
 دوره CCNA

 
 آموزش CCNP

 
 کاس CEH

 
 دوره CEH

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کمپ نوروزی CCNP

کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزشگاه سیسکو
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 کمپ شبکه نوروز 96

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 دوره سیسکو

 
 آموزشگاه CCNP

 
 کاس شبکه

 
 کاس سیسکو

 
 کاس CCNP

 
 دوره CCNP

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 مهندس علیرضا غفاریان

 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 استاد علیرضا غفاریان

آقای مهندس مسعود زینالی
مدرس دوره های میکروتیک ،سیسکو ،مایکروسافت ،مجازی سازی و ...
برچسب ها آموزش شبکه

 
 آموزش میکروتیک

آموزشگاه مجازی سازی
دوره میکروتیک

 
 آموزش سیسکو

 
 کاس شبکه

آموزش MCSE
کاس VMware

 
 دوره VMware

 
 آموزش مجازی سازی

 
 آموزشگاه میکروتیک

 
 کاس سیسکو

 
 آموزش MTCNA

کمپ نوروزی VMware
مهندس مسعود زینالی

 
 آموزش مایکروسافت

 
 کاس مایکروسافت

 
 آموزشگاه MTCNA
 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 دوره شبکه

 
 آموزشگاه شبکه
 
 دوره سیسکو

 
 کاس مجازی سازی

 
 کاس MTCNA

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 دوره مایکروسافت

 
 دوره مجازی سازی

 
 کاس میکروتیک

 
 دوره MTCNA

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 آموزش CCNA

 
 آموزش VMware

 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت

 
 آموزش MCSA

 
 آموزشگاه VMware

 
 کمپ نوروزی مایکروسافت

 
 کمپ آموزشی مجازی سازی

 
 کمپ شبکه نوروز 96

 
 استاد مسعود زینالی
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آقای مهندس رضا طی نیا
مدرس دوره های استاندارد ، ITSMS ، BCM ، ISMS ، ITSM ، ISO9001 ، MCITP ، SQL ، ITIL ،اوراکل ،برنامه
نویسی و...
برچسب ها

آموزش شبکه

کاس مایکروسافت
 
 دوره MCSE

 
 آموزش مایکروسافت

 
 آموزش MCSA
 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه MCSA
 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کاس MCSA

آموزشگاه SQL

 
 کاس SQL

 
 دوره SQL

آموزشگاه ITIL

 
 کاس ITIL

 
 دوره ITIL

 
 آموزش ISMS

آموزشگاه ITSMS

 
 دوره MCSA

 
 کمپ نوروزی مایکروسافت

 
 امنیت شبکه

 
 کاس ITSMS

 
 آموزشگاه مایکروسافت

 
 امنیت سایبری

 
 دوره شبکه

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت
 
 مهندس رضا طی نیا

 
 آموزشگاه ISMS

 
 دوره مایکروسافت

 
 آموزش MCSE

 
 کاس ISMS

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه MCSE
 
 کمپ شبکه نوروز 96

 
 استاد رضا طی نیا
 
 دوره ISMS

 
 کاس MCSE
 
 آموزش SQL

 
 آموزش ITIL
 
 آموزش ITSMS

 
 دوره ITSMS
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آقای مهندس یاشار رجایی
مدرس دوره های سیسکو ،و ...
برچسب ها آموزش شبکه
آموزش +Network

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزشگاه +Network

 
 آموزش CCNP

دوره CCNA

کمپ نوروزی سیسکو
مهندس یاشار رجائی

 
 استاد یاشار رجایی

 
 آموزشگاه شبکه

 
 کاس +Network

 
 آموزشگاه CCNP

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره شبکه

 
 دوره +Network

 
 کاس CCNP

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 دوره سیسکو

 
 آموزش CCNA

 
 دوره CCNP

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه CCNA

 
 کاس سیسکو
 
 کاس CCNA

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کمپ شبکه نوروز 96

 
 مهندس یاشار رجایی

 
 استاد یاشار رجائی

آقای مهندس حامد جمشاک
مدرس دوره های سیسکو و ...
برچسب ها آموزش شبکه
آموزش +Network
کاس CCNP

 
 آموزش سیسکو

 
 کاس +Network

 
 دوره CCNP

کمپ آموزشی سیسکو

 
 آموزشگاه شبکه
 
 دوره +Network

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 مهندس حامد جمشاک

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره شبکه

 
 آموزش CCNA

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 دوره سیسکو

 
 کاس CCNA

 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 کاس شبکه

 
 دوره CCNA

 
 کمپ نوروزی CCNA

 
 کاس سیسکو

 
 آموزش CCNP
 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 استاد حامد جمشاک
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آقای مهندس حسین شاملو
مدرس دوره های سیسکو و ...
برچسب ها آموزش شبکه
آموزش +Network
کاس CCNP

 
 آموزش سیسکو

 
 آموزش CCNA

 
 دوره CCNP

کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزشگاه شبکه
 
 آموزشگاه CCNA

 
 مهندس حسین شاملو

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 آموزشگاه سیسکو
 
 کاس CCNA

 
 استاد حسین شاملو

 
 دوره شبکه

 
 دوره سیسکو

 
 دوره CCNA

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کاس شبکه

 
 آموزش CCNP

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 کاس سیسکو

 
 آموزشگاه CCNP
 
 کمپ نوروزی سیسکو

 
 کمپ آموزشی سیسکو

آقای دکتر علی ناظم
مدرس دوره های سیسکو ،امنیت شبکه و ...
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برچسب ها آموزش شبکه
آموزش +Network
آموزش CCNP

 
 آموزش سیسکو

 
 کاس +Network
 
 آموزشگاه CCNP

کمپ نوروزی CCNA

 
 آموزشگاه شبکه

 
 آموزشگاه سیسکو

 
 دوره +Network

 
 کاس CCNP

 
 کمپ نوروزی CCNP

 
 آموزش CCNA

 
 دوره CCNP

 
 کمپ آموزشی سیسکو
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 دوره سیسکو

 
 دوره شبکه

 
 آموزشگاه CCNA

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 کمپ شبکه نوروز 96

 
 کاس شبکه

 
 کاس CCNA

 
 کمپ نوروزی شبکه

 
 امنیت شبکه

 
 کاس سیسکو

 
 دوره CCNA

 
 کمپ نوروزی سیسکو
 
 دکتر علی ناظم

 
 امنیت سایبری

استاد علی ناظم

آقای مهندس محمد آخوندزاده
مدرس دوره های سیسکو ،مایکروسافت و ...
برچسب ها

آموزش شبکه

دوره سیسکو

 
 دوره مایکروسافت

آموزش CCNA
کاس MCSE

 
 آموزش سیسکو

 
 کاس شبکه

 
 آموزشگاه CCNA
 
 دوره MCSE

 
 آموزش مایکروسافت
 
 کاس سیسکو

 
 کاس CCNA

 
 مهندس محمد آخوندزاده

 
 آموزشگاه شبکه
 
 کاس مایکروسافت

 
 دوره CCNA
 
 استاد محمد آخوندزاده

 
 آموزشگاه سیسکو
 
 آموزش +Network

 
 آموزش MCSA

 
 آموزشگاه مایکروسافت
 
 کاس +Network

 
 کاس MCSA

 
 کمپ آموزشی شبکه

 
 دوره MCSA

 
 کمپ آموزشی سیسکو

 
 دوره شبکه

 
 دوره +Network
 
 آموزش MCSE

 
 کمپ آموزشی مایکروسافت
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آقای دکتر نیما فرجیان
مدرس دوره های یادگیری ماشین ،هوش مصنوعی ،ساختمان داده ،طراحی الگوریتم ،مهندسی اینترنت و ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید ،تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

ﺷﻤﺎره ھﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ

اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ

م

وزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف باا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطاعات در کشور تاسیس شد .در این محیط
آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده ،با کیفیت و به
روز می باشند .اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند ،همگی دارای مدارک تخصصی ،سابقه ی
آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار باایی می باشند .در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی
خود ،که همانا باابردن علم ،تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد ،موفق عمل کنیم.











تماس با ما


تهران،خیابان مطهری ،خیابان سنایی ،نبش کوچه  ،21پاک  ،2مجتمع آموزشی رایان
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کالج
لوکیشن در گوگل مپ:
https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt
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info@rayancollege.com 

30( 91070722 خط) 88814480و 88322796تلگرام09901239800 :



مدیریت09399140691 :

کليه حقوق سايت متعلق به آموزشگاه رایان کالج مي باشد

اجرا و پشتيباني  :کانون تبليغاتي کروشه
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