
139۹ انواع دیپلم و مهارت ها در سال 

99قیمت سال  ساعتاستانداردمهارت و درسسالسطحنوع دیپلمکد دیپلم

                   ریال1۹۹54,360(پایه) 1سطح  خدمات

                   ریال29959,796(مبانی) 2سطح خدمات

                  ریال39971,755(تخصصی) 3سطح خدمات

                   ریال49989,694(فوق تخصصی) 4سطح خدمات

              ریال7321205301400011307,773,480(هفت مهارت) ICDLرایانه کار 2کارمندان و عمومی--

              ریالPhotoShop 2513-53-115-1۹۰5,381,640کارور 2تخصصی--

            ریالAutoCAD2513/7614212,736,548کارور 4تخصصی--

              ریالAndroid2513-53-001-1483,444,240کاربر 3تخصصی--

              ریالE-Citizen 732120530140001۸۰4,783,680شهروند الکترونیکی 2عمومی--

            ریال73212053013000130017,938,800کاربر رایانه2۱۰تصویرسازی دیجیتالی6231-1

            ریال23013,753,080کاربر نرم افزار اداری2۱۰تصویرسازی دیجیتالی6231-1

              ریالE-Citizen 3-42/24/1/5/2774,604,292شهروند الکترونیکی 2۱۰تصویرسازی دیجیتالی6231-1

            ریال66/51/1/320011,959,200-1طراح گرافیک رایانه ای2تصویرسازی دیجیتالی6231-1

              ریالFlash MX1-61/46/1/3965,740,416کارور 2تصویرسازی دیجیتالی6231-1

              ریالFreehand1-62/58/1/3906,457,950کارور 3تصویرسازی دیجیتالی6231-1

              ریالCoreldraw1-62/54/1/4603,587,760رایانه کار 2تصویرسازی رایانه ای6231-1

            ریال73043,651,080طراح گرافیک+ نرم افزار اداری + کاربر 2۱۰تولید چند رسانه ای6233

              ریالE-Citizen 3-42/24/1/5/2774,604,292شهروند الکترونیکی 2۱۰تولید چند رسانه ای6233

              ریالFlash MX1-61/46/1/3965,740,416کارور 2تولید چند رسانه ای6233

            ریالSSP1-63/51/1/218416,503,696رایانه کار تدوین فیلم و صدا با 4تولید چند رسانه ای6233

              ریالDirector1-61/47/1/2807,175,520رایانه کار 4تولید چند رسانه ای6233

              ریالAuthorware0-84/87/1/21008,969,400تولید چند رسانه ای 4تولید چند رسانه ای6233

            ریال73043,651,080طراح گرافیک+ نرم افزار اداری + کاربر 2طراحی صفحات وب6234

              ریالFlash MX1-61/46/1/3965,740,416کارور 2طراحی صفحات وب6234

            ریال66/43/1/319011,361,240-1طراحی مقدماتی صفحات وب2طراحی صفحات وب6234

              ریالVisual Interdev1-61/45/1/21049,328,176رایانه کار 4طراحی صفحات وب6234

              ریالDream Weaver1-61/48/1/3706,278,580کارور 4طراحی صفحات وب6234

            ریالCIW0-26/57/1/330021,526,500رایانه کار 3طراحی صفحات وب6234

            ریال42/24/1/0/330017,938,800-3کاربر رایانه2حسابداری مالی6172

              ریال10/15/2/51307,773,480-1حسابداری عمومی مقدماتی2حسابداری مالی6172

              ریال91/35/1/2۱۱۰6,577,560-3مسئول سفارشات۲حسابداری مالی6172

              ریال10/18/1/5965,740,416-1رایانه کار حسابداری مالی2حسابداری مالی6172

            ریال10/15/1/3/1۳۵۹21,466,764-1حسابداری عمومی تکمیلی۲حسابداری مالی6172

              ریال39/34/1/41207,175,520-3حسابدار حقوق و دستمزد2حسابداری مالی6172

              ریال91/29/1/2۸۸5,262,048-3سرپرست ترخیص محصول۲حسابداری مالی6172

              ریال10/12/2/31408,371,440-21حسابدار صنعتی درجه ۲حسابداری مالی6172

            ریال31/49/1/2۲۸۰16,742,880-3کاربر امور بانکی۲حسابداری مالی6172

۱۶۰پنج ساعت مدرسهواحد اختیاریحسابداری مالی6172
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99قیمت سال  ساعتاستانداردمهارت و درسسالسطحنوع دیپلمکد دیپلم

            ریال32/54/2/340034,214,400-0نقشه کش عمومی ساختمان۳۱۰طراحی داخلی618۸-1

            ریال32/54/2/1/616013,685,760-0طراحی معماری با ۳۱۰3DMAXطراحی داخلی618۸-1

            ریال32/54/1/340034,214,400-0(کار و دانش)نقشه کشی معماری ۳۱۱طراحی داخلی618۸-1

            ریال۲۱/۲۵/۱/۲۷۲۸62,270,208-0طراحی معماری داخلی۳۱۲طراحی داخلی618۸-1

            ریال73212053013000130017,938,800کاربر رایانه2نقشه کشی ساختمان6184-1

              ریال32/54/2/34008,128,512-0نقشه کش عمومی ساختمان۳نقشه کشی ساختمان6184-1

              ریال32/54/1/44008,128,512-0(کار و دانش)نقشه کشی سازه ۳نقشه کشی ساختمان6184-1

              ریال32/54/1/34009,231,670-0(کار و دانش)نقشه کشی معماری ۳نقشه کشی ساختمان6184-1

              ریال32/54/2/1/61606,981,231-0طراحی معماری با ۳3DMAXنقشه کشی ساختمان6184-1

            ریال319013,543,200/ 1/ 13/ 71- 8تعمیر کار آبگرمکن دیواریتاسیسات 6205

71/12/1/2۳۷۲-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازیتاسیسات6205

                 ریال41/80/1/1۲۱۰997,920-8تعمیرکار کولر آبیتاسیسات6205

            ریال1۳۰۰21,138,400/ 1/ 85/ 41- 8نصب و تعمیرکولرهای پنجره ای و اسپیلتتاسیسات6205

            ریال120014,256,000/ 2/ 15/ 71- 8لوله کشی سیستم کف گرماییتاسیسات6205

            ریال41/83/1/2۴۸۰32,076,000-8و تجاری تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگیتاسیسات6205

            ریال42/24/1/0/330017,938,800-3کاربر رایانهمدیریت خانواده6169

87۶۰۲ -2 /30- ه.فهنر در خانهمدیریت خانواده6169

87۲۴۸ -1 /3 /30ـ (مقدماتی)مهارت های سالم زیستن مدیریت خانواده6169

(پیشرفته)مهارت های سالم زیستن 6169


