ج
م
ت
م
تقویم آموزشی رتم اتبستاهن ع انفورماتیک اریانیان

pح

نام دوره ها

ترم

کد آزمون

تاریخ

روزها ی تشکیل

ساعات تشکیل

محل
برگزاری

نام استاد

کاربر حرفه ای سخت افزار شبکه

Network+

1

N10-006

1931/10/11

پنجشنبه ها

 11:91الی 13:91

سایت A

آقای مهندس دالیله

کاربر حرفه ای سخت افزار شبکه

Network+

1

N10-006

1931/11/11

یکشنبه – سه شنبه

 11:11الی 13:11

سایت B

آقای مهندس دالیله

MCSA Server Infrastructure 2012

0

70-410 , 70-411
70-412 , 70-687

1931/10/10

پنج شنبه ها

3:11الی10:11

سایت A

مهندس کیانی  -قنواتی

MCSA Server Infrastructure 2012

0

70-410 , 70-411
70-412 , 70-687

1931/19/91

یکشنبه-سه شنبه

11:11الی10:11

سایت A

مهندس کیانی  -قنواتی

CCNA

1

200-125

1931/10/11

یکشنبه-سه شنبه

 13:91الی 13:91

سایت A

آقای مهندس آل خمیس

CCNA Data Center

1

640-916

1931/11/11

شنبه-چهارشنبه

 13:91الی 11:91

سایتA

آقای مهندس آل خمیس

CCNA

1

200-125

1931/11/11

شنبه-چهارشنبه

 13:91الی 13:91

سایت A

آقای مهندس آل خمیس

)CCNP(Switch

1

642-813

1931/10/11

یکشنبه-سه شنبه

 13:91الی11:91

سایت A

آقای مهندس آل خمیس

Android

1

---

1931/10/19

پنجشنبه ها

 13:11الی 13:91

سایت B

آقای مهندس هادی سعیدی

SQL Server

1

---

1931/10/11

یکشنبه-سه شنبه

 19:11الی 11:11

سایت A

آقای مهندس سالمیان

Web Hacking

1

---

1931/10/13

کمپ  9روزه

 11:11الی 10:11

سایت B

آقای مهندس سقایی

CEH

1

312-50

1931/10/19

کمپ  1روزه

11:1الی10:11

سایت B

آقای مهندس سقایی

Lpic-1

1

101-102

1931/10/13

شنبه-دوشنبه

 10:11الی 13:91

سایت A

آقای مهندس کیانی

با آزمون بین المللی

MTCNA

1

-----

1931/10/13

کمپ0روزه

3:11الی 10:11

سایتB

آقای مهندس فرنودی

با آزمون بین المللی

MTCWE

1

-----

1931/11/11

کمپ 9روزه

3:11الی 10:11

سایتB

آقای مهندس فرنودی

Asp.Net MVC

1

-----

1931/10/13

شنبه -چهارشنبه

 13:91الی 11:91

سایتB

آقای مهندس هادی سعیدی

متخصص مسیر یاب های سیسکو

متخصص مسیر یاب های سیسکو
دوره حرفه ای سیسکو

دفترمرکزی  :اهواز  -زیتون کارمندی – خیابان کمیل  -بین زیتون و زیبا – مجتمع رضا طبقه دوم

تلفن 1311 -9 0090131 – 90013191 – 90011301 :
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