
 
) تک دوره (    های  ورکشاپ:  

 :  در حوزه برنامه نویسی  ورکشاپ های تک دوره پیشنهادی  الف :  

 

 زبان برنامه نویسی پایتون -1
 زبان برنامه نویسی جاوا -2
  C++/Cنویسیزبان برنامه  -3
 زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت-4
 زبان برنامه نویسی گو -5
  Rزبان برنامه نویسی-6
 زبان برنامه نویسی سوئیفت-7
 پیاچ زبان برنامه نویسی پی -8

 

 

 

 

   علوم کامپیوتر ) مخاطبان عام ( ب : ورکشاپ های تک دوره پیشنهادی در حوزه 

   

 آموزش ورد   -1
 اموزش اکسل   -2
 آموزش کار با وردپرس و نصب قالب  -3
 آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی  بدون نیاز به کد نویسی   -4
 آموزش ویندوز  -5
   آموزش انتخاب کامپیوتر مناسب ) خانگی ، اقتصادی ، حرفه ای (   -6



 
 ها  فریم ورک  تک دوره در حوزه   : ورکشاپ های  پ

•  :Node.js 
•  :React JS 
•  :Vue.js 
•  :jQuery 
•  :Angular 
• Backbone.js:  
• Ember.js:  
• Meteor JS:  
• Polymer JS:  
• Webix:  

 
 توسعه دهنده وب   در حوزه  : ورکشاپ های تک دوره   ت

  :Front end یتوسعه دهنده  •
  :Back end توسعه دهنده  •
• Full stack developer:  

 طراحی سایت  تک دوره در حوزه  : ورکشاپ های  ث

• HTML 
• CSS 

https://blog.faradars.org/what-is-node-js/
https://blog.faradars.org/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/vue-tutorial-part-1/
https://blog.faradars.org/jquery-for-beginners-part-6-jquery-ui-and-further-reading/
https://blog.faradars.org/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/


• JAVA SCRIPT 
• PHP 
• ASP 

 

 : ورکشاپ های تک دوره در حوزه نرم افزار ها ) ادوبی (  ج

• Photoshop 
• Premiere 
• IIIustrator 
• AfterEffect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مهندسی کامپیوتر  های پر درآمد رشته  آموزشی  ( در حوزه   ورکشاپ های ) پکیج  -1

   

 (Big Data Engineer) مهندس اَبَرداده  •
 (Data Scientist) دانشمند داده  •
 (Information Systems Security Manager) اطالعاتی هایمدیر امنیت سیستم  •
 (Data Architect) معمار داده  •
 (Data Security Analyst) تحلیلگر امنیت داده  •
 (Applications Architect) کامپیوتر هایمعمار برنامه  •
 (Data Manager) مدیر داده  •
 (Software Engineer) افزارمهندس نرم  •
 (Mobile Applications Developer) موبایل هایاپلیکیشن دهندگانتوسعه  •
 (Network Security Administrator) مدیر امنیت شبکه  •
 (IT Auditor) حسابرس فناوری اطالعات •
 (Ethical Hacker) هکر اخالقی •
  (Blockchain Developer) چینبالک  یدهنده توسعه  •
 (Database Administrator) مدیر بانک اطالعاتی •
 (Computer Hardware Engineer) کامپیوتر افزارمهندس سخت •
 (Web Developer) وب یدهنده توسعه  •
 (Network Engineer) مهندس شبکه •

 

 


