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 شبکه آموزشی لرنیکس

 

 

 مساله 

قش نکسب مهارت و دریافت آموزش به نحو آسان و ارزان از دیرباز جزء مسائل اصلی بشری بوده است چرا که 

نيروی انسانی در فرایند توسعه پایدار ، نقشی مهم و بی بدیل است و آینده هر ملتی را نيروی انسانی آن تعيين 

با هدف کسب مقام برتر در منطقه تدوین شد که در آن کشوری  ۰۲۲۲ایران در سال ساله  ۰۲انداز چشم کند.می

وری درصد آن عوامل بهره ۰/5داشته که   GDPدرصدی ۸که رشد  بينی شدهمتكی بر سهم اصلی منابع انسانی پيش

  وری نيروی انسانی است.ترین آن بهرهاست و مهم

بسيار مناسب می باشد چرا که بر اساس  4۲۲۲تحقق چشم انداز پتانسل و ظرفيت های کشور ما برای برای 

اقتصاد اول دنيا، در رتبه پنجم تعداد فارغ  4۰۲، کشور ما از بين ۰۲45در سال  4گزارشهای اداره آمار یونسكو

ده هزار نفر( بعد از روسيه، آمریكا، چين و هند بو ۰22التحصيالن رشته های مهندسی، ساختمان و توليد )بيش از  

درصد می باشد که این عدد در مورد  4۲است. از طرفی ميانگين نقش سرمایه انسانی در ثروت آفرینی در دنيا، 

درصد می  2۲درصد می باشد. در کشور ما و عليرغم آمارهای ارائه شده، این عدد  77کشورهای توسعه یافته 

رتبه ایران در شاخص توانمندی نيروی  ،۰۲45در سال  ۰باشد. همچنين بر اساس گزارش جهانی سرمایه انسانی

 55)نيروی کار موثر(،  5۲الی  ۰5و برای بازه سنی  5۰سال،  45می باشد. این شاخص برای بازه سنی  ۸۲انسانی، 

 می باشد. این بدان معناست که خالء مهارت در خصوص نيروی کار موثر وجود دارد.

 

                                                           
1 UNESCO Institute of Statistics 
2 Human Capital Report 
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 راهکار 

در کشور ما عليرغم روندهای واقعيت این است که ساختار نظام آموزشی 

تكنولوژیكی و تغييرات آموزشی و مهارتی، تغيير مناسبی نكرده است. در 

واقع طی این سالها، اصول و مبانی آموزش ثابت مانده و فقط می توان 

جزئيات ارائه آنرا تغيير داد. دوری مسافت، سختی حضور فيزیكی سر 

گيرنده با یاد دهنده  کالس درس، هزینه های آموزش، عدم همگامی یاد

بخشی از مشكالت ساختارهای آموزش سنتی می باشند.آموزش های از 

راه دور، سال های سال بعنوان راهكارهای مكمل برای ارائه آسانترآموزش 

عنوان اینترنت و تلفن همراه ب نمطرح بوده اند لكن با توجه به فراگير شد

وزشی مطرح می باشند. ابزارهای ضروری انجام کار، راهكارهای نوین آم

، مهارتی غنی ودر واقع اگر بتوان با تهيه گسترده محتواهای آموزشی 

دسترسی ارزان حجم زیادی از متقاضيان را به محتواهای فوق از بستر 

اینترنت و تلفن همراه، مقدور ساخت می توان گام مهمی در ایجاد تحول 

مندسازی نيروی آموزشی برداشت و بنظر این، همان راهكار درست توان

انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی و به تبع آن افزایش سهم آنها در ثروت 

 آفرینی می باشد.

 

 

 معرفی لرنیکس 

به طور  وباز طریق  و آنالینمهارتی را  -آموزشی دوره هایمی باشد که  ۲، یک موک2شبكه آموزشی لرنيكس

د. در واقع هر تعداد متقاضی می توانند با پرداخت هزینه ای اندک  نمایکنندگانی نامحدود ارائه میآزاد به شرکت

ساعته به همه دوره های مهارتی دسترسی داشته باشند. شبكه آموزشی لرنيكس، ارائه دهنده سرویس  ۰۲بصورت 

آموزشی می باشد به این معنی که مخاطب می تواند تنها با خرید یک اکانت، به تمامی دوره ها و فيلم های 

د. انه برای هر دوره و ویدئو ندارآموزشی موجود در هر دپارتمان در سایت دسترسی داشته و نياز به پرداخت جداگ

همچنين همراه با ارائه ویدئو های آموزشی، یادگيرنده دسترسی به فایل خالصه دوره، فروم مباحثه، آزمون، 

 مدرک و ... را نيز خواهد داشت.

 

                                                           
3 Learnix.ir 
4 Massive Open Online Courses 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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:آموزشی لرنیکسدپارتمان های  

 فنی و مهندسی

     

 فناوری اطالعات   

 

 برنامه نویسی 

     

 طراحی وب

          

   افیک و انیمیشن گر

 

 سینما و عکاسی       

 

 هنر و معماری     

 

 حسابداری 

 

 مدیریت 

 

 حقوق

 

 موزیک و صدا
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 چشم انداز لرنیکس 

 .زبان فارسی جامعه لرنيكس با هدف فراگيری هر مهارت در هر زمان و در هر مكان برای

 

 ماموریت لرنیکس 

ماموریت خود را گسترش و ارتقاء خدمات آموزشی و ارائه محصوالت و خدمات مبتنی  ،شبكه آموزشی لرنيكس

این مجموعه به عنوان بزرگترین شبكه آموزشی مجازی در بخش خصوصی،  .تعریف می کند فناوری اطالعات بر

و  نقلمروی فعاليت خود را تمام مناطق ایران، حضوری موثر در خاورميانه، به خصوص کشورهای فارسی زبا

ارتباط مستقيم با صنعت و تالش برای ارائه فعاليت  مدیریت دانش محور، .همكاری با سایر کشورها ترسيم می کند

 وجه تمایز این مجموعه است مهارتی آموزشی وو توليد محتوای تخصصی  هزاره سومویژگی های ها متناسب با 

 

 جامعه هدف )مشتریان( لرنیکس 

 :)فراگيری هر مهارت در هر زمان و در هر مكان( ، عمده جامعه هدف آنبا توجه به چشم انداز لرنيكس 

 جوانان 

 جویندگان کار 

 دانشپذیران در مناطق محروم 

 ارائه آموزش به قشر کم درآمد و ضعيف جامعه 

 افراد کم مهارت 

 دانشجویان 

 می باشند.  دانشپذیران عالقمند به رشد و ارتقا شغلی 
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 ارزش های پیشنهادی لرنیکس 

 

 

 برخی از مهمترین ارزش های پيشنهادی ارائه شده توسط لرنيكس عبارتند از:

  ارائه سرویس آموزشی ارزان، هدفمند و مبتنی بر استانداردهای

 5آموزشی تهيه شده توسط اساتيد سرشناس

  ارائه جدیدترین نسخه و مباحث آموزشی و امكان تهيه دوره ها بنا به

 درخواست مشتریان

  ها و دوره های خاصوجود دپارتمان 

  چندگانه به سرویس آموزشی از طریق پورتال لرنيكس و اپليكيشن های موبایلدسترسی 

 برگزاری سمينار ها و وبينارهای دوره ای 

 امكان معرفی نفرات برتر دپارتمانها به بازار کار 

 آموزشی  ، بازخورد آموزشی، فيلم های7، بحث و تبادل نظر4وجود ویژگی هایی چون همگامی آموزشی

 و ... در سيستم آموزشی لرنيكس ۸غنی و بروز، یادگيری فعاالنه

 ارتقا سطح علمی و مهارتی در مناطق محروم 

 ارتقا دانش تخصصی، کاربردی و مهارتی  دانشپذیران 

  استفاده از ویدئو های مجموعه در شهرستان ها و مناطق محروم به صورت آفالین )توضيحات این بخش

نشدن جزو اسرار محسوب شده و امكان توضيح کتبی آن نيست.ليكن در قرار حضوری به دليل رونمایی 

 امكان ارائه توضيحات کامل به صورت شفاهی می باشد.(

  اعطای مدرک رسمی لرنيكس به دانشپذیران و مدارک امكانANCCP   ایتاليا ،IQS انگلستان 

 

 

 

                                                           
با قابليت دسترسی به تمامی  (هزار تومان 455به مبلغ  )هزار تومان( و ساليانه  ۰۲الزم به ذکر است که اکانت های لرنيكس شامل اکانت های ماهيانه )به مبلغ  5 

 می باشند.ی تمامی دپارتمان ها دوره ها
6 Self Pace 
7 Community 
8 Active Learning 
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 منابع کلیدی لرنیکس 

 

 

 خود، منابع کليدی زیر را داراست :لرنيكس برای تحقق ماموریت های 

 

 مطرح و سرشناس همكار اساتيد 

  دارنده تنها پلتفرم آموزشیMOOC    در کشور 

 انحصاری و فارسی محتواهای  

  استفاده از سرویس آموزشی های بالقوه جهتظرفيت وجود 

 کادر مدیریتی، آموزشی و مشاوره ای باتجربه و حرفه ای 

  محتواهای آموزشی مهارتبزرگترین توليد کننده 

 

 هزینه 

ت الزم به ذکر اسقيمت اکانت های شبكه آموزشی لرنيكس بر اساس جدول ذیل محاسبه می شوند.*

این مبلغ تنها برای یک دوره مشخص نبوده بلكه با خرید این سرویس،دانشپذیر به تمامی دوره های 

 ساعت شبانه روز دسترسی خواهد داشت. ۰۲موجود روی سایت در 

 

 

 

 

 قيمت اکانت های لرنيكس

 ساليانه ماهيانه

 تومان 455۲۲۲ تومان ۰۲0۲۲۲



                                                                                              

   www.learnix.i r                                                                  شبکه آموزشی لرنیکس 

 
 IT لیست دروس دپارتمان 

 

 
 

 کامپيوتر مبانی .4

 Microsoft Office Word 2013 جامع آموزش .۰

 Excel 2013 جامع آموزش .2

 Microsoft Office Access 2013 جامع آموزش .۲

 Microsoft Office Power Point 2013 جامع آموزش .5

 +Network جامع آموزش .4

7. iTunes   
 ۰۲4۰ سرور ویندوز بندی پيكره و نصب .۸

 Osx مک عامل سيستم .5

 Windows 10دوره  .4۲

44. SEO   )در حال ضبط(  

4۰. CEH (ضبط حال در) 

42. CHFI  (ضبط حال در) 

4۲. Kali Penteration Testing (ضبط حال در) 

45. LPIC1  (ضبط حال در) 

44. LPIC2  (ضبط حال در) 

47. LPIC3  (ضبط حال در) 

4۸. Elastix Security Maste  (ضبط حال در) 

45. Pfsense  (ضبط حال در) 

۰۲. Security onion  (ضبط حال در) 

۰4. Sophos (ضبط حال در) 

۰۰. WEB Monitoring 

۰2. LAMP Server 

۰۲. WAMP Server 
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۰5. Wordpress 

۰4. Joomla 

۰7. MySQL 

۰۸. Gmail 

۰5. DropBox 

2۲. Google Drive 

24. Google Doc 

2۰. Apache 

22. NginX 

2۲. Centos up and running 

 

 
 دپارتمان برنامه نویسیلیست دروس 

 

4. Net Frame Work Foundation 

۰. ASP.Net MVC 

2. Oracle SQL 

۲. Oracle DBA 

 Swiftبرنامه نویسی موبایل  .5

4. PHP 

7. C++  (ضبط حال در) 

۸. HTML 5  (ضبط حال در) 

5. HTML  (ضبط حال در) 

4۲. CSS3  (ضبط حال در) 

44. CSS  (ضبط حال در) 

4۰. C  (ضبط حال در) 

42. C#   (ضبط حال در) 

4۲. JAVA  (ضبط حال در) 

45. SQL  (ضبط حال در) 

44. MSSQL  (ضبط حال در) 

47. JQuery  (ضبط حال در) 
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 لیست دروس دپارتمان طراحی وب

 

4. ASP.Net MVC 
۰. JQuery  

2. HTML  

۲. CSS  

5. Oracle SQL  

4. Oracle DBA 

7.  Java 

۸. PHP 

5. HTML 5  (ضبط حال در) 

4۲. HTML (ضبط حال در) 

44. CSS3  (ضبط حال در) 

4۰. CSS  (ضبط حال در) 

 
 

 دپارتمان حقوقلیست دروس 

 

 ( نكاح)   حقوق خانواده/ ازدواج .4

 حقوق خانواده/طالق .۰

 اسناد تجاری/چک .2

 حقوق مدنی/ وصيت .۲

 ) در حال ضبط (قوانين کار و امور اجتماعی .5

 عالیم تجاری و بررسی آن .4

 

 

 



                                                                                              

   www.learnix.i r                                                                  شبکه آموزشی لرنیکس 

 

 

 لیست دروس دپارتمان حسابداری

 

 حسابداری با آشنایی .4

 حسابداری تعریف و مفهوم .۰

 آنها بندی طبقه و موسسات .2

 حسابداری معادالت .۲

 آنها ثبت ی نحوه و مالی های فعاليت .5

 آزمایشی تراز .4

 مالی های صورت و گزارشات انواع .7

 آنها ضرورت و ها حساب اصالح .۸

 خدماتی موسسات در کاربرگ .5

 بازرگانی موسسات حسابداری .4۲

         آن محاسبه روشهای و استهالک با آشنایی .44

 حسابداری در مطالبات .4۰

 نقد وجوه .42

 تجاریاسناد  .4۲

 مثال کلی حسابداری .45

 پرژه خرید و فروش .44

 پرژه مطالبات .47

 دارایی ثابت و انجام عمليات مربوط به آن .4۸

 مدیریت مالی ) آشنایی با مدیریت مالی ( .45

 ( صورت های مالیمدیریت مالی )  .۰۲

 مدیریت مالی ) تجزیه و تحليل صورت های مالی ( .۰4

 مدیریت مالی ) برنامه ریزی بلند مدت و رشد ( .۰۰

 مالی ) ارزیابی پول (مدیریت  .۰2
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 مدیریت مالی ) ارزیابی جریان های نقدی تنزیل شده ( .۰۲

 گذاری( سرمایه ارزیابی های معيار سایر و خالص فعلی مدیریت مالی )ارزش .۰5

 ای سرمایه بندی بودجه به مربوط های گيری مدیریت مالی )تصميم .۰4

 ) در حال ضبط ( LCدوره  .۰7

 ) در حال ضبط (  Swiftدوره  .۰۸

 شعبات ) در حال ضبط (ابداری سح .۰5

 نرم افزار هلو  .2۲

 نرم افزار تدبير .24

 

 لیست دروس دپارتمان سینما و عکاسی

 

4. Adobe Premier Pro CC 2014 
 فيلم تدوین هنر .۰

 مقدماتی عكاسی .2

 مدیریت تهيه و توليد .۲

 منشی صحنه ) در حال ضبط ( .5

 

 

 لیست دروس دپارتمان گرافیک و انیمیشن

 

 Corel Draw جامع آموزش .4

 Adobe Illustrator CC2015جامع آموزش .۰

 Adobe Photoshop cc 2014 جامع آموزش .2

 Lumionلوميون  با معماری در پرزانته جامع آموزش .۲

 Adobe Indesign جامع آموزش .5

 Adobe Indesignآموزش جامع صفحه بندی روزنامه در نرم افزار   .4

 طراحی لوگو ، آرم و نشانه .7
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 لیست دروس دپارتمان فنی و مهندسی

 

 Autodesk AutoCAD 2015 جامع آموزش .4

    3D Autodesk AutoCADجامع  آموزش  .۰

 Autodesk 3ds Max 2015 جامع  آموزش .2

 3ds Maxدر نرم افزار  مادلينگ موزه ی هنر های معاصر تهران .۲

 3ds Maxدر نرم افزار turning torso مادلينگ برج مسكونی .5

  vary For 3dsmaxدوره  .4

 Microsoft Projectکنرل پرژه با نرم افزار     .7

 مقدماتی متلب آموزش .۸

 مكانيک مهندسان ویژه متلب آموزش .5

 404۲  مقدماتی -Abaqus/CAE 4۲دوره  .4۲

 404۲  پيشرفته -Abaqus/CAE 44دوره  .44

 مقدماتی    Aspen Plusدوره  .4۰

 مقدماتی  Aspen Hysysدوره   .42

    CAESAR   افزار نرم با لوله خطوط تنش تحليل .4۲

 مقدماتی  Solid Workدوره  .45

 پيشرفته  solid works  دوره .44

   مقدماتی  Catia V5آموزش جامع  .47

 مقدماتی Autodesk Revit architecture 2016دوره  .4۸

 ویژه ی مهندسين معماری  Revit Architecture 2016دوره  .45

 مقدماتی rhinoceros 5 corporateدوره  .۰۲

 هندسين معماریویژه ی  م  Rhinoceros 5دوره   .۰4

 Sketch  up proآموزش جامع    .۰۰
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 Grass Upperآموزش جامع پالگين  .۰2

 مقدماتی Arc GIsدوره  .۰۲

 پيشرفته   ArcGISدوره  .۰5

 سيمولينک متلب ویژه ی مهندسين برق .۰4

 پيشرفته  Catiaدوره  .۰7

 مهندسين معماریویژه ی    Post Productionدوره  .۰۸

  ۰به  4آموزش جامع تبدیل نقشه های فاز  .۰5

 Etabsآموزش جامع  .2۲

 Safeآموزش جامع  .24

 Post Productionدوره   .2۰
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 لیست دروس دپارتمان مدیریت

 

 بازاریابی/اصول و فنون بازاریابی .4

 بازاریابی/مهندسی فروش .۰

 بازاریابی/ بازاریابی تلفنی .2

 اصول و فنون مذاکره .۲

 فن بيان .5

 اصول و فنون کارآفرینی .4

   Business Planدوره .7

   Business Modelدوره .۸

 اجماعی کارآفرینی .5

 زنان کارآفرینی .4۲

 خالقيت و ایده پردازی در یک کسب و کار .44

 MBTIدوره  .4۰

    Diskدوره  .42

 مدیریت مالی ) آشنایی با مدیریت مالی ( .4۲

 مدیریت مالی ) صورت های مالی ( .45

 مدیریت مالی ) تجزیه و تحليل صورت های مالی ( .44

 و رشد (مدیریت مالی ) برنامه ریزی بلند مدت  .47

 مدیریت مالی ) ارزیابی پول ( .4۸

 مدیریت مالی ) ارزیابی جریان های نقدی تنزیل شده ( .45

 گذاری( سرمایه ارزیابی های معيار سایر و خالص فعلی مدیریت مالی )ارزش .۰۲

 ای( سرمایه بندی بودجه به مربوط های گيری مدیریت مالی )تصميم .۰4
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 لیست دروس دپارتمان موزیک و صدا

 

 کاليبراسيون و ميترینگ و مانيتورینگ .4

 نویز کاهش .۰

 استودیو/آکوستيک صدابرداری .2

 آمپليفایرها با آشنایی .۲

 صدا ضبط مراحل .5

 شنيداری  مبانی و صوت فيزیک .4

 (ميكسرها) صدا کنسولهای با آشنایی .7

 گذاری ميكروفن و ميكروفن مبانی .۸

 MIDI با آشنایی .5

   مانيتورینگ با آشنایی .4۲

 سيگنال های پردازنده با آشنایی .44

 سينكرونایزیشن با کار و آشنایی .4۰

 فن بيان .42

 FL S tudio محيط با نرم افزارهای موزیک و صدا / آشنایی .4۲

 FL Studio اصلی اجزای نرم افزارهای موزیک و صدا / .45

 FL Studio در موسيقی ساخت نرم افزارهای موزیک و صدا / .44

 FL Studio در synthesizer و vstنرم افزارهای موزیک و صدا /   .47

 FL Studio در موزیک مسترینگ و ميكس نرم افزارهای موزیک و صدا/ ساخت، .4۸

 Mixingميک  .45

 Masteringمسترینگ  .۰۲
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