راٌّوای ًحَُ ی استفادُ از هجوَعِ خدهات هجازی (غیرحضَری)

خْت ساٌّوایی هتماضیاى ٍ ػاللوٌذاى تِ هدوَػِ خذهات هداصی (غیشحضَسی)ً ،کات ٍ هَاسد ریل تمذین هی گشدد:
اٍل) کالسْای هجازی(آًالنیي)
 -1کالسْای هداصی اص ًیوِ ی تْوي  1396آغاص هی گشدد.
 -2اساتیذ هحتشم طثك سشفصل ّای هْن آهَصضی ٍ دس چاسخَب سَاالت آصهَى ّای حمَلی تذسیس هی ًوایٌذ .آهَصش ًکات  ،لَاًیي ،همشسات ٍ آساء ٍحذت سٍیِ
هْن ّوشاُ تا پاسخگَیی تِ سَاالت داًطپزیشاى هحتَای اصلی کالسْا سا تطکیل هی دّذ.
ّ -3ش داٍطلة تش اساس ًیاص خَد یکی اص کذّای ( )600-606سا ثثت ًام هی ًوایذ.
 -4کذّای ( )600-605اختصاظ تِ تذسیس دسٍس اصلی آصهَى ٍکالت داسد .الثتِ ًحَُ ی تذسیس هطالة تِ گًَِ ایست کِ داًطپزیشاى تشای سایش آصهَى ّای
حمَلی (لضاٍت،هطاٍساى حمَلی ،کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی) هطکلی ًخَاٌّذ داضت .
 - 5کذ ( )606اختصاظ تِ کاسگاُ ًکتِ ٍ تست داسد .دس ایي کاسگاُ حذٍد سِ ّضاسًکتِ ٍ تست تشسسی خَاّذ ضذ .صهاى تشگضاسی کاسگاُ ّا ،آتاى  1397هی تاضذ.
 -6ػالٍُ تش پخص صًذُ کالسْای هداصی ّ ،ش داًطپزیش هی تَاًذ چْاس تاس دیگش  ،اص هطالة کالس استفادُ ًوایذ .الصم تِ رکش است  ،پس اص استفادُ ی چْاسم  ،کالس
هشتَطِ دس پشٍفایل داٍطلة هسذٍد ٍ ّیچگًَِ ادػا یا اػتشاضی هسوَع ًخَاّذ تَد.
 -7کذّای ( )608-618اختصاظ تِ هدوَػِ خذهات تشکیثی داسد کِ ّش داٍطلة هی تَاًذ تش اساس ػاللِ ٍ اهکاًات خَد دس یکی اص کذّای هزکَس ثثت ًام کٌذ.
 -8هدوَػِ خذهات تشکیثی ػثاستست اص:
الف) کلیِ درٍس هجازی آًالیي ّوشاُ تا کاسگاُ ًکتِ ٍ تست (کذّای  )600-606کِ دس هدوَع  540ساػت تذسیس خَاّذ تَد.
ب) ( )33+4هرحلِ آزهَى آزهایشی ایٌترًتی کِ ػالٍُ تش دفتشچِ سَاالت ،خذهات پاسخٌاهِ ی تطشیحی 90 ،ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)،کاسًاهِ ی
تحلیلی ،پشٍفایل داٍطلثی ،تشًاهِ سیضی دسسی ،پشسص ٍ پاسخ ،پطتیثاًی آهَصضی ٍ  60ساػت کاسگاُ آهَصضی آلای دکتش اهیش یؼمَتی سا دس تش هی گیشد.
ج) بستِ ی آهَزشی هَفقیت دس سِ جلد تمذین هی گشدد:
جلد اٍل :حذٍد ّفت ّضاس ًکتِ هْن دسٍس حمَق هذًی  ،آییي دادسسی هذًی ،حمَق تداست  ،حمَق خضا ،آییي دادسسی کیفشی ٍ اصَل فمِ.
جلد دٍم :هدوَػِ ی سَاالت آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت1394هَسسِ( 3600تستً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی)
جلد سَم :هدوَػِ ی سَاالت آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت 1395هَسسِ (3600تستً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی)
د) هجوَعِ ًرم افسارّای آهَزشی ،هشکة اص ً 14شم افضاسآهَصضی کِ تِ ضشح ریل هی تاضذ:
 -1هجوَعِ ًرم افسارقاًَى :هتطکل اص ً5شم افضاس(لَاًیي هذًی ،تداست ،آییي دادسسی هذًی  ،آییي دادسسی کیفشی ٍ هداصات اسالهی) کِ کلوات ٍ ػثاسات هْن
ػالهتگزاسی ضذُ است.
 -2هجوَعِ ًرم افسار ًکتِ :حذٍد ّ7ضاس ًکتِ هْن ٍ آهَصضی دس لالة 6دسس (حمَق هذًی ،حمَق تداست ،آییي دادسسی هذًی ٍ کیفشی ،حمَق خضا ٍ اصَل فمِ).
 -3هجوَعِ ًرم افسار تست90 :هشحلِ آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت هَسسِ ( 10800تست ً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +کاسگاُ تحلیل سَاالت(صَتی)
 +صذٍس کاسًاهِ).
تَجِ:هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی لاتل ًصة دس تلفي ّوشاُ تا سیستن ّای  windows – android - iosهی تاضذ.
ُ) فیلن ّای آهَزشی :ضاهل  500ساػت تذسیس ًکات هْن  ،کاسگاُ ًکتِ ٍ خالصِ دسس ،کاسگاُ تست صًی  ،کاسگاُ هشٍس ٍ خوغ تٌذی ٍ کاسگاُ تثثیت ٍ تسلط.
تَجِ :تذٍى ضک ّشیک اص کذّای ( ) 600-618تش اساس ًیاص ٍ ضشایط داٍطلثاى هطلَب ٍ هفیذ خَاّذ تَد لیکي تِ طَس کلی پیطٌْاد اًتخاب تِ تشتیة اٍلَیت
ػثاستست اص :پیطٌْاد اٍل :کد 618

پیطٌْاد دٍم :کد 614

پیطٌْاد سَم :کد 612

پیطٌْاد چْاسم :کد 638
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بروامه کالسهای مجازی (آوالیه)
آزمًن کاوًن يکالی دادگستری 0397 -
کذ

ًام دسس

سٍص

ساػت

خوغ ساػت

ًام استاد

ضْشیِ تِ تَهاى

600

اصَل فمِ

ضٌثِ

14-20

48

آلای دکتش هحوذ تخطی

145/000

601

آییي دادسسی کیفشی

ضٌثِ

14-20

48

آلای دکتش ػلیشضا ًَتْاسی طْشاًی

145/000

602

حمَق تداست

یکطٌثِ

14-20

54

آلای هحوذ کشیوی

160/000

603

آییي دادسسی هذًی

یکطٌثِ

14-20

48

آلای دکتش هْذی احوذصادُ

145/000

604

حمَق هذًی

دٍضٌثِ

14-20

110

خاًن دکتش هیتشا ضشاتی -آلای دکتش ػثذغیَس

330/000

605

حمَق خضا

سِ ضٌثِ

14-20

110

آلای دکتش ػلیشضا ًَتْاسی طْشاًی

330/000

606

کاسگاُ ًکتِ ٍ تست

120

گشٍُ اساتیذ

360/000

12سٍص(آتاى )1397

607

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي(تا تخفیف 10دسصذ)

1/450/000

608

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي +تستِ ی آهَصضی هَفمیت(تا تخفیف 15دسصذ)

1/585/000

609

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي )30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 25دسصذ)

1/660/000

610

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 25دسصذ)

1/780/000

611

540ساػت کالس ٍکاسگاُ هداصی آًالیي +تستِ ی آهَصضی هَفمیت+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

1/840/000

612

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي)30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +تستِ ی آهَصضی هَفمیت (تا تخفیف 25دسصذ)

1/850/000

613

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  ) 30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی)  +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

2/085/000

614

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  500 +ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف
27/5دسصذ)

2/115/000

615

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي)30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +تستِ ی آهَصضی هَفمیت+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا
تخفیف  30دسصذ)

2/260/000

616

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت 500 +ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ
کاسگاُ)(تا تخفیف 27/5دسصذ)

2/295/000

617

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی 500 +ساػت فیلن آهَصضی
(کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف 30دسصذ)

2/575/000

618

540ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی +
500ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف 31دسصذ)

2/710/000

تَضیحات:

 -1دٍسُ ی اٍل آهادگی ٍیژُ ی آصهَى ٍکالت1397تِ صَست هداصی(آًالیي) اص ًیوِ ی تْوي  1396تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -2خلسِ ی اٍل ّش کالس هداصی ،سایگاى هی تاضذ.
 -3کذّای ( ) 602-603 ( ٍ ) 600-601تِ صَست یک ّفتِ دسهیاى تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -4داضتي حذالل ایٌتشًت پش سشػت  2mbالضاهی است .تِ اصای ّش 50دلیمِ تذسیس 10 ،دلیمِ استشاحت هحاسثِ هی گشدد.
 -5تا تَخِ تِ ضشایط هتفاٍت داًطپزیشاى هحتشم ،ػالٍُ تش پخص صًذُّ ،ش خلسِ دسس حذاکثش اهکاى چْاس تاس هطاّذُ ی تؼذی دس پشٍفایل سا خَاّذ داضت.
 -6آزهَى ّای آزهایشی :اص تاسیخ 1396/11/13تِ صَست ایٌتشًتی تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -7بستِ ی آهَزشی هَفقیت :حاٍی حذٍد تیست ّضاس ًکتِ ٍ تست تالیفی کِ دسسِ خلذ(خلذ اٍلً ،کتِ ٍ خلذّای دٍم ٍ سَم ،آصهَى) تمذین خَاّذ ضذ.
 -8فیلن ّای آهَزشی  :ضاهل تذسیس سشفصل ّای هْن آهَصضی ،کاسگاُ ًکتِ ٍ تست ،کاسگاُ هشٍس ٍ خوغ تٌذی ٍ کاسگاُ تثثیت ٍ تسلط هی تاضذ.
 -9هجوَعِ ًرم افسارّای آهَزشی :چْاسدُ ًشم افضاس آهَصضی هطتول تش ضص ًشم افضاس ًکتِ +پٌح ًشم افضاس لاًَى +سِ ًشم افضاس تست(90هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت) کِ لاتل ًصة
دس تلفي ّوشاُ تا سیستن ّای  windows -android -iosاست.
 -10خْت کسة اطالػات تیطتش تا ضواسُ تلفي ّای 021-88962042 ٍ 88390368 ، 22025736 ، 22025740تواس حاصل فشهاییذ.

دٍم) هجوَعِ خدهات آهَزشی  ،فرٌّگی ٍ اًتشاراتی
ّش داٍطلة حسة اهکاى ٍ ًیاص خَد هی تَاًذ یکی اص هحصَالت تستِ ی آهَصضی هَفمیت  ،هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی ،آصهَى ّای آصهایطی ایٌتشًتی ٍ
500ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ) یا تشکیثی اص آًْا سا تْیِ ًوایذ .دس ایي تخص صشفٌظش اص تْیِ تک هحصَل تِ اًتخاب داٍطلة  ،خشیذ خذهات تشکیثی تِ
تشتیة اٍلَیت ػثاستست اص :پیطٌْاد اٍل :کد 1323

کذ

پیطٌْاد دٍم :کد 1315

پیطٌْاد سَم :کد 1313

پیطٌْاد چْاسم :کد 1339

هحتَای خذهات آهَصضی ،فشٌّگی ٍ اًتطاساتی

ضْشیِ تِ تَهاى

1001

تستِ ی آهَصضی هَفمیت( 3خلذی)

250/000

1002

تستِ آهَصضی هَفمیت )5+1( +هشحلِ آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 10دسصذ)

315/000

1003

هدوَػِ ی ًشم افضاسّای آهَصضی(ً14شم افضاس) (تا تخفیف 25دسصذ)

570/000

1004

هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی  )5+1( +هشحلِ آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 27دسصذ)

630/000

907

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)

700/000

1005

تستِ ی آهَصضی هَفمیت  +هدوَػِ ی ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

705/000

1006

تستِ آهَصضی هَفمیت )30+4( +هشحلِ آصهایطی ایٌتشًتی(تا تخفیف 15دسصذ)

725/000

1008

تستِ ی آهَصضی هَفمیت +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی)5+1(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف32دسصذ)

755/000

1009

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت(تا تخفیف 18دسصذ)

780/000

1010

هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی  )30+4( +هشحلِ آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف  26دسصذ)

1/000/000

1011

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

1/020/000

1012

هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی  +تستِ آهَصضی هَفمیت )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی(تا تخفیف 32دسصذ)

1/095/000

1013

 500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ) +تستِ ی آهَصضی هَفمیت +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 33دسصذ)

1/145/000

1014

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی(تا تخفیف 30دسصذ)

1/440/000

1015

 500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی+تستِ ی آهَصضی هَفمیت )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف
30دسصذ)

1/620/000

1016

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ) 540 +ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي )5+1( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف  22/5دسصذ)

1/870/000

1017

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ) 540 +ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي +تستِ ی آهَصضی هَفمیت )5+1( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا
تخفیف  25دسصذ)

2/000/000

1018

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ) 540 +ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی )5+1( +هشحلِ آصهَى آصهایطی
ایٌتشًتی (تا تخفیف  30دسصذ)

2/225/000

1019

500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ) 540 +ساػت کالس ٍ کاسگاُ هداصی آًالیي  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی (تا
تخفیف  30دسصذ)

2/330/000

1020

 500ساػت فیلن آهَصضی(کالس ٍ کاسگاُ)+هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی +تستِ آهَصضی هَفمیت 540 +ساػت کالس ٍ کاسگاُ آهَصضی آًالیي+
()5+1هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف  31دسصذ)

2/365/000

تَجِ( :)1کلیِ ضشکت کٌٌذگاى دس آصهَى ّای آصهایطی ایٌتشًتی اص خذهات پاسخٌاهِ ی تطشیحی ،پشٍفایل داٍطلثی ،کاسًاهِ ی تحلیلی ،کاسگاُ تحلیل سَاالت(صَتی)،
تشًاهِ سیضی دسسی ،پشسص ٍ پاسخ ،پطتیثاًی آهَصضی ٍ  60ساػت کاسگاُ آهَصضی آلای دکتش اهیش یؼمَتی تشخَسداس خَاٌّذ تَد.

تَجِ( :)2خْت کسة اطالػات تیطتش تا ضواسُ تلفي ّای 021-88962042 ٍ 88390368 ، 22025736 ، 22025740تواس حاصل فشهاییذ.

سَم) آزهَى ّای آزهانیشی (انیٌترًتی)
داٍطلثاًی کِ اهکاى ضشکت دس آصهَى ّای حضَسی سا ًذاسًذ هی تَاًٌذ اص هدوَػِ خذهات آصهَى ّای آصهایطی ایٌتشًتی استفادُ ًوایٌذ .ضشکت کٌٌذگاى دس آصهَى ّای
آصهایطی ایٌتشًتی ػالٍُ تش 30هشحلِ آصهَى طثمِ تٌذی ضذُ ،اص4هشحلِ آصهَى اضافی (تا ّذف هشٍس ٍ خوغ تٌذی هثاحث لثلی دس فَاصل آصهَى ّا) تشخَسداس خَاٌّذ تَد.

کذ
103
1010

ضْشیِ تِ تَهاى

هحتَای خذهات آصهَى ّای آصهایطی(ایٌتشًتی)
( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  90 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ ی تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی
دسسی  +پشسص ٍ پاسخ  +پطتیثاًی آهَصضی 60 +ساػت کاسگاُ آهَصضی آلای دکتش اهیش یؼمَتی

@Amir_Yaghooby

ضشٍع96/11/13 :

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  90 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ ی تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی
دسسی  +پشسص ٍ پاسخ  +پطتیثاًی آهَصضی 60 +ساػت کاسگاُ آهَصضی آلای دکتش اهیش یؼمَتی +هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف  26دسصذ)

600/000
1/000/000

تَجِ :خْت کسة اطالػات تیطتش ٍ ثثت ًام اص طشیك ضواسُ تلفي ّای 0936-3653858 ، 021-88962042 ، 88390368 ، 22025736 ، 22025740یا ٍب
سایت  www.tnovin.comیا کاًال ّای تلگشام  @Amir_Yaghooby ٍ @tarhe_novinالذام فشهاییذ.
چْارم) آزهَى ّای آزهانیشی (حضَری)
کذ

هحتَای خذهات آصهَى ّای آصهایطی(حضَسی)

ضْشیِ تِ تَهاى

101

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  90 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی دسسی
ضشٍع96/11/13 :
 +پشسص ٍ پاسخ  +پطتیثاًی آهَصضی

500/000

102

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  90+ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)  +کاسًاهِ تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی +تشًاهِ سیضی دسسی
ضشٍع96/11/13 :
 +پشسص ٍ پاسخ +پطتیثاًی آهَصضی 500+ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ ًکتِ ٍ تست)

1/000/00

201

( )25+3هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  75 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی دسسی
ضشٍع97/2/14 :
 +پشسص ٍ پاسخ +پطتیثاًی آهَصضی

450/000

202

( )25+3هشحلِ آصهَى آصهایطی  +پاسخٌاهِ ی تطشیحی 75+ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)  +کاسًاهِ تحلیلی  +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی دسسی
ضشٍع97/2/14 :
 +پشسص ٍ پاسخ  +پطتیثاًی آهَصضی 500+ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ ًکتِ ٍ تست)

1/000/000

301

( )17+2هشحلِ آصهَى آصهایطی +پاسخٌاهِ ی تطشیحی 50 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ ی تحلیلی +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی
ضشٍع97/4/15 :
دسسی  +پشسص ٍ پاسخ +پطتیثاًی آهَصضی

400/000

302

( )17+2هشحلِ آصهَى آصهایطی +پاسخٌاهِ ی تطشیحی 50 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت(صَتی) +کاسًاهِ ی تحلیلی +پشٍفایل داٍطلثی  +تشًاهِ سیضی
ضشٍع97/4/15 :
دسسی  +پشسص ٍ پاسخ  +پطتیثاًی آهَصضی  500+ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ ًکتِ ٍ تست)

1/000/000

تَجِ( 4 :)1هشحلِ آصهَى اضافی ،تا ّذف هشٍس ٍ خوغ تٌذی هثاحث هطالؼاتی لثلی است.
تَجِ( :)2خْت کسة اطالػات تیطتش ٍ ثثت ًام دس تْشاى تا ضواسُ تلفي ّای 021 – 88986277 – 8تواس حاصل یا تِ دفاتش هؤسسِ دس سشاسش کطَس (ًطاًی ٍ تلفي
هٌذسج دس سایت  )www.tnovin.comهشاخؼِ فشهاییذ.
تَضیحات:
 -1صهاى تشگضاسی آصهَى ّای حضَسی اص ظْش پٌدطٌثِ تا ظْش خوؼِ ٍ آصهَى ّای ایٌتشًتی اص ظْش خوؼِ تا ظْش ضٌثِ هی تاضذ.
 -2پس اص دسیافت کذ داٍطلثی  ،تِ ّیچ ػٌَاى اهکاى حزف یا اًصشاف ٍخَد ًذاسد.
 -3کاسًاهِ ی اٍلیِ آصهَى ّا تا ساػت  20سٍص خوؼِ دس سایت هؤسسِ ٍ پشٍفایل داٍطلثی لشاس هی گیشد .تصحیح هدذد آصهَى ّا تشای تاس دٍم ٍ آخشیي تاس سٍص ضٌثِ ساػت 16
تِ ػول هی آیذ ٍ کاسًاهِ ی ًْایی داٍطلثاى سٍص ضٌثِ ساػت  20دس سایت هؤسسِ ٍ پشٍفایل داٍطلثی لشاس خَاّذ گشفت.
 " -4پاسخٌاهِ تطشیحی " تؼذ اص آصهَى ٍ " کاسگاُ تحلیل سَاالت صَتی " ّفتِ ی تؼذ اص ّش هشحلِ آصهَى دس " پشٍفایل داٍطلثی " لشاس خَاّذ گشفت .
 -5پس اص دسیافت ایشادات آصهَى  ،هسٍَل ٍ ًاظش آصهَى  ،ایشادات یا اضکاالت ٍاسدُ سا تشسسی هی ًوایذ  .دس صَست ٍسٍد اضکال  ،دس دفتشچِ سَاالت هشاحل تؼذی تِ اطالع
ػوَم داٍطلثاى هی سسذ ٍ دس غیش ایٌصَست پاسخ سَال یا تَضیح هشتَطِ تِ ایویل داًطپزیش هَسد ًظش اسسال خَاّذ ضذ .
 -6کلیِ تشًاهِ ّای هطاٍسُ ٍ ساٌّوای هطالؼاتی داٍطلثاى ،دس پشٍفایل داٍطلثی یا کاًال تلگشام لشاس خَاّذ گشفت.

پٌجن) هجوَعِ ی فیلن ّا ٍ ًرم افسارّای آهَزشی
پیطٌْاد :کد 937

الف .هجوَعِ ی فیلن ّای آهَزشی
کد

ًام درس

901

حمَق هذًی

120

902

آییي دادسسی هذًی

80

903

حمَق تداست

70

دکتش هحوذهْذی تَکلی

904

اصَل فمِ

70

دکتش هحوذ تخطی

دکتش ضْاب حائشی اصفْاًی

905

حمَق خضا

90

دکتش تاتک فشّی

دکتش ػلیشضا ًَتْاسی طْشاًی

906

آییي دادسسی کیفشی

70

دکتش ػلیشضا ًَتْاسی طْشاًی

-

907

کلیِ دسٍس(کالس ٍ کاسگاُ)

500

جوع ساعت

ًام استاد

ّوکار

دکتش هیتشاضشاتی /دکتش هحوذهْذی تَکلی

دکتش حسي فذایی /دکتش پیواى ػثذغیَس

240/000

دکتش هحوذهْذی تَکلی

دکتشسْیل طاّشی/دکتش احوذصادُ/آلای فصیحی همذم

160/000

دکتش سْیل طاّشی /دکتش هْذی احوذصادُ

140/000
140/000
180/000
140/000

گشٍُ اساتیذ ٍ ّوکاساى هَسسِ

عٌَاى
908

ًشم افضاس لاًَى تداست

700/000

پیطٌْاد :کد 1333

ب .هجوَعِ ی ًرم افسارّای آهَزشی
کد

قیوت بِ تَهاى

هحتَای ًرم افسارّای آهَزشی

قیوت بِ تَهاى

15/000

لاًَى تداست تا ػالهتگزاسی کلوات ٍ ػثاسات کلیذی

909

ًشم افضاس لاًَى هذًی

لاًَى هذًی تا ػالهتگزاسی کلوات ٍ ػثاسات کلیذی

20/000

910

ًشم افضاس لاًَى آییي دادسسی هذًی

لاًَى آییي دادسسی هذًی تا ػالهتگزاسی کلوات ٍ ػثاسات کلیذی

20/000

911

ًشم افضاس لاًَى آییي دادسسی کیفشی

لاًَى آییي دادسسی کیفشی تا ػالهتگزاسی کلوات ٍ ػثاسات کلیذی

25/000

912

ًشم افضاس لاًَى هداصات اسالهی

لاًَى هداصات اسالهی تا ػالهتگزاسی کلوات ٍ ػثاسات کلیذی

30/000

913

ًشم افضاس ًکتِ حمَق هذًی

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس حمَق هذًی

30/000

914

ًشم افضاس ًکتِ حمَق تداست

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس حمَق تداست

30/000

915

ًشم افضاس ًکتِ اصَل فمِ

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس اصَل فمِ

30/000

916

ًشم افضاسًکتِ حمَق خضا

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس حمَق خضا

30/000

917

ًشم افضاس ًکتِ آییي دادسسی کیفشی

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس آییي دادسسی کیفشی

30/000

918

ًشم افضاس ًکتِ آییي دادسسی هذًی

گضیذُ ًکات هْن ٍ کلیذی دسس آییي داسسی هذًی

30/000

919

هدوَػِ ًشم افضاسلاًَى( 5لاًَى)

هدوَػِ لَاًیي هذًی،تداست،هداصات اسالهی،آییي دادسسی هذًی ٍکیفشی(تاتخفیف 10دسصذ)

100/000

920

هدوَػِ ًشم افضاس ًکات هْن ( 6دسس)

هدوَػِ ًکات هْن حمَق هذًی،تداست ،خضا،اصَل فمِ ،آییي دادسسی هذًی ٍ کیفشی(تاتخفیف 10دسصذ)

160/000

921

ًشم افضاس تست ()1

30هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +صذٍس کاسًاهِ +کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)

120/000

922

ًشم افضاس تست ()2

30هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +صذٍس کاسًاهِ +کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)

150/000

923

ًشم افضاس تست ()3

30هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +صذٍس کاسًاهِ +کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)

200/000

90هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت +پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +صذٍس کاسًاهِ +کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)

350/000

ً14شم افضاس لاًَى ً ،کات هْن ٍ تست(تا تخفیف 25دسصذ)

570/000

924
1003

هدوَػِ ًشم افضاس تست(تا تخفیف  25دسصذ)
هدوَػِ ًشم افضاسّای آهَصضی

ج .هجوَعِ ی فیلنً ،رم افسار ٍ خدهات ترکیبی
کذ

پیطٌْاد :کد  938یا کد  935یا کد 933
لیوت

هحتَای خذهات تشکیثی

925

ًشم افضاس تست(ً + )3شم افضاس لاًَى (تا تخفیف10دسصذ)

280/000

926

تستِ ی آهَصضی هَفمیتً+شم افضاسلاًَى (تا تخفیف10دسصذ)

325/000

927

ًشم افضاس تست (ً+ )3شم افضاس ًکات هْن (تا تخفیف10دسصذ)

340/000

928

تستِ ی آهَصضی هَفمیتً +شم افضاس تست (()3تا تخفیف 10دسصذ)

405/000

929

تستِ ی آهَصضی هَفمیت ً +شم افضاس لاًَى  )5+1( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 10دسصذ)

415/000

930

تستِ ی آهَصضی هَفمیت ً +شم افضاس تست ()5+1(+)3هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی(تا تخفیف15دسصذ)

470/000

931

ًشم افضاس لاًَى  )30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی(تا تخفیف 15دسصذ)

605/000

932

ًشم افضاس تست ( )30+4(+ )3هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 15دسصذ)

680/000

933

ًشم افضاس لاًَى500 +ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ) (تا تخفیف 15دسصذ)

690/000

934

ًشم افضاس ًکات هْن 500 +ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ) (تا تخفیف15دسصذ)

750/000

935

ًشم افضاس تست(500+ )3ساػت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف 15دسصذ)

765/000

936

تستِ ی آهَصضی هَفمیت ً +شم افضاس لاًَى )30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 18دسصذ)

790/000

937

تستِ ی آهَصضی هَفمیت ً +شم افضاس تست ( )30+4(+)3هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 18دسصذ)

860/000

938

تستِ ی آهَصضی هَفمیت  +هدوَػِ ًشم افضاس تست  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 25دسصذ)

990/000

939

تستِ ی آهَصضی هَفمیت  +هدوَػِ ًشم افضاس ًکات ٍ لاًَى  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی 500 +ساػت فیلن آهَصضی(تا تخفیف 35دسصذ)

1/195/000

940

تستِ ی آهَصضی هَفمیت  +هدوَػِ ًشم افضاس تست ٍ لاًَى  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی 500 +ساػت فیلن آهَصضی(تا تخفیف 35دسصذ)

1/385/000

مىتظر شما هستیم

