تاریخ به روز رسانی 95/10/04

دورههای کوتاه مدت بین الملل
نام دوره

کد دوره

مدت
دوره

دکوراسیون داخلی (مقدماتی)

141315124AE95237

120

پیش نیاز دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی مقدماتی

زمان برگزاری
یکشنبه و سهشنبه
17:30-20:30

95/10/21

70

پیشرفته )(3DMax & V-Ray
دکوراسیون داخلی (پیشرفته)

تاریخ شروع

141315125AB95237

141

شهریه (ریال)

مدرک دریافتی

 9/000/000ریال +

Statement of participate

 100دالر هزینه ارزی (گواهی شرکت در دوره  TAFEاسترالیا)
4/900/000

دوشنبه و پنجشنبه

95/11/11

 11/000/000ریال +

عدم صدور مدرک
(این درس پیش نیاز دوره پیشرفته است)
Statement of participate

 100دالر هزینه ارزی (گواهی شرکت در دوره  TAFEاسترالیا)
14:30-19:30
دکوراسیون داخلی پیشرفته

اهداف دوره :ارائه مهارت هاي اصولي و كاربردي در طراحي و دكوراسيون داخلي و تربيت افراد جهت كار در زمينه
دكوراسيون داخلي
شرایط شركت كنندگان :بدون پيشنياز ،ترجيحا دیپلم دبيرستان
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره (قابليت هاي اكتسابي):
تسلط به مفاهيم و اصول اوليه طراحي داخلي
آشنایي با نرم افزارهاي تخصصي طراحي داخلي
دروس:
 – 1مباني هنرهاي تجسمي  12ساعت
 – 2طراحي دست آزاد  24ساعت
 – 3ترسيم فني  42ساعت
 – 4نرم افزار  42 AutoCADساعت

اهداف دوره :ارائه مهارت هاي پيشرفته طراحي و دكوراسيون داخلي و تربيت افراد جهت كار در زمينه طراحي و
دكوراسيون داخلي
شرایط شركت كنندگان :گذراندن دوره طراحي و دكوراسيون داخلي (مقدماتي) یا داشتن فوق دیپلم مرتبط
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي ):
پرورش توانایي حضور در بازار طراحي داخلي به عنوان طراح و كمك طراح
تسلط به مفاهيم و اصول پایه طراحي داخلي
توانایي طراحي پروژه هاي دكوراسيون داخلي
پرورش دیدگاه و قدرت درك و نقد پروژه هاي دكوراسيون داخلي
دروس:
 – 1فرایند طراحي داخلي (سبك شناسي)  21ساعت
 – 2نورپردازي  18ساعت
 – 3مواد و مصالح  21ساعت
 – 4رنگ و چيدمان  30ساعت
 – 5پروژه نهایي  51ساعت

مشاوره تلفنی66933439 – 66933379 – 66937209 :

وبسایتenghelabmft.com:

تاریخ به روز رسانی 95/10/04

نام دوره

کد دوره

مدت
دوره

زمان برگزاری

تاریخ شروع

عکاسی دیجیتال (مقدماتی)

141318123AD95237

100

جمعه 14:30-19:30

95/10/17

عکاسی دیجیتال (پیشرفته)

شهریه (ریال)

مدرک دریافتی

 8/900/000ریال +

Statement of participate

 100دالر هزینه ارزی (گواهی شرکت در دوره  TAFEاسترالیا)

100
دروس عکاسی پیشرفته:
 – 1عکاسي صنعتي  6ساعت
 – 2چيدمان ،طراحي و ایده پردازي  20ساعت
 – 3ست آپ آتليه  4ساعت
 – 4كار در آتليه  40ساعت
 – 5نورپردازي خالقانه  20ساعت
 – 6عکاسي از فضاهاي بسته  10ساعت

دروس عکاسی مقدماتی:
 – 1تهيه یك مجموعه براي ارائه شخصي  20ساعت
 – 2عکاسي پایه  40ساعت
 – 3نحوه استفاده از دوربين دیجيتال  40ساعت

موسسه آموزش عالی  TAFEاسترالیا با بیش از  100سال سابقه آموزشی 1200 ،رشته تحصیلی و حضور در  39کشور
دنیا  ،یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی و همچنین معظم ترین مرکز آموزشهای مهارتی و کاربردی جهان به شمار
می رود.
امور بین الملل مجتمع فنی تهران با همکاری مؤسسه آموزش عالی  TAFEاسترالیا اقدام به برگزاری دوره های
مشترک بین المللی نموده است .داوطلبان دوره های  TAFEدروس مربوطه را طبق برنامه و سرفصل های اراﺋه شده
توسط  TAFEاسترالیا می گذرانند .طول دوره های  TAFEحداکثر  1/5تا  3سال ( 3تا  6ترم) خواهد بود.
دانشپذیران می توانند در صورت تمایل پس از کسب نمره  IELTS 6.5و دریافت  Diplomaو  Advanced Diplomaدر پایان دوره  TAFEجهت ادامه تحصیل در یکی از
دانشگاه های طرف قرارداد  TAFEدر استرالیا و یا سایر نقاط جهان اقدام نمایند.
الزم به ذکر است حداقل مدرک الزم جهت ورود به دوره های  TAFEاسترالیا دیپلم دوره متوسطه می باشد.

مشاوره تلفنی66933439 – 66933379 – 66937209 :

وبسایتenghelabmft.com:

