موسسه آموزشی رسا

آخرین مهلت ثبت نام

نماینده رسمی انستیتو ایزایران
مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

تا 24تیرماه

مجتمع آموزشی دردوره های علمی وفنی وحرفه ای

دوره های آموزشی کامپیوتر،حسابداری،بورس و الکترونیک
کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته ( ICDLهفت مهارت)
توانایی( :مبانی ،ویندوز ،اینترنت) PowerPoint، Access ،Excel ، Word ،

JAVA1برنامه نویسی با جاواوآشنایی بامفاهیم شی گرا
JAVA 2 - ( Backend Developer
)JAVA3 - (Front End Developer

آموزش و استخدام

گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور
گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور

اصول حسابداری

حسابداری مالیاتی

توانایی:آشنایی با حساب ها-شناخت دفاتر قانونی و نحوه ثبت آنها-ترازهای

توانایی :کارآموز می تواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط

پیش نیاز :اصول حسابداری

آزمایشی-آشنایی با هزینه ها و درآمد-اصالح پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها-

به آن واحد اقتصادی شامل :محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد  ،مالیات حقوق و

آشنایی با رو شهای موجودی کاال-اسناد تجاری-مفاهیم و مفروضات-کدینگ حسابها-

سایرمالیات های تکلیفی  ،کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه

ثبت های ساده و مرکب-اسناد حسابداری

مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد.

گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور  /انستیتوایزایران

گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور  /انستیتوایزایران

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه
توانایی :تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه شغلی است در حوزه الکترونیک که دارای شایستگی های کاربری تلفن همراه ،بررسی و تست مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن ها ،
تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام گوشی ،باز و بست و تشخیص عیب و رفع عیب گوشی های مختلف و تعمیر صفحه نمایشگر آن می باشد  .این شغل با تعمیرکار نرم افزار تلفن
همراه در ارتباط است.
گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور

تعمیرکار لپ تاپ)(LAP TAP
توانایی :شغلی است در حوزه فناوری اطالعات و الکترونیک که به صورت سخت افزاری و نرم افزاری می باشد در قسمت سخت افزارتوانایی کازر با مدارات
الکترونیکی و تعمیر و تعویض قطعات را بدست می اورد و در قسمت نرم افزار بازیابی اطالعات -نصب کامل درایو ها و نصب ویندوز را بدست می آورد.

گواهینامه :از سازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره مقدماتی و تکنیکال-دوره فیلتر نویسی حرفه ای بورس

(به سبک استاد برجسته کشور جناب آقای علی محمودیان)

توانایی:آشنایی با معامالت بورسی -معرفی و پیداکردن سهام بازیگر محور-آموزش نوسان گیری روی تابلوی معامالتی – شناخت ترفند های
بازیگر یک سهم -تشخیص دستکاری تابلوی سهم برای جمع آوری -استفاده از حجم مهمترین عنصر تابلوخوانی -بررسی ریز معامالت به طور
حرفه ای  -تحلیل تحریکات حقوقی
گواهینامه  :انستیتوایزایران
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دوره های زبان انگلیسی و مکالمه
زبان انگلیسی بزرگساالن(14سال به باال)

زبان انگلیسی کودکان( 5 -7سال)

عنوان کتابAmerican English File :

عنوان کتابPocket- Big Fun:

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

مکالمه زبان بزرگساالن()Starter

زبان انگلیسی کودکان( 7-10سال)

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران /فنی وحرفه ای

عنوان کتابFirst Friends-Tiny Talk :

مکالمه زبان انگلیسی  13-15سال

زبان انگلیسی نوجوانان( 10-13سال)

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران/فنی وحرفه ای

عنوان کتابFamily Friends:

IELTS

پیش نیازAdvance :

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

مخاطبین :افرادی که عالقه مندبه تحصیل یاتکمیل تحصیالت خود ،دردانشگاه های مطرح دنیابازبان انگلیسی رادارند.
افرادی که قبال در آزمون آیلتس شرکت نکرده اندو نیازمندبه نمره باالدرآیلتس هستند

توانایی  :آمادگی درآزمون بین المللی  IELTSوکسب نمره باالتراز6

Pre IELTS

پیش نیازElementary:

گواهینامه :از انستیتو ایز ایران

مخاطبین :افرادی که عالقه مندبه تحصیل یاتکمیل تحصیالت خود ،دردانشگاه های مطرح دنیابازبان انگلیسی رادارند.
افرادی که قبال در آزمون آیلتس شرکت نکرده اند یا سطح نمره ای پایین تر از  4در آیلتس کسب کرده اند.
افرادی که انگلیسی عمومی آنها از سطح  Upper Intermediateپایین تر است.
افرادی که از دایره واژگان آکادمیک محدودی برخوردارند.
افرادی که نیازمندبه نمره باالدرآیلتس هستندولی سطح زبان انگلیسی آنهابسیارپایین است ونیازبه حضوردرکالس های فشرده دارند
توانایی  :رسیدن به سطح پیشرفته جهت ورودبه دوره  IELTSوآمادگی برای آزمون بین المللی آن
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