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 مقدمه

های آزمایشی، کنکوراز جمله برگزاری علمی آموزشی، های مختلف رزمندگان با برنامهی علمی و آموزشی موسسه
تأسیس های غیر حضوری، آزمونهای پیشرفت تحصیلی، آزمونهای علمی، تیزهوشان، های مقدماتی، المپیادکنکور

های فشرده تألیف و چاپ کتب و جزوات کمک آموزشی، لوح های علمی و مراکز آموزش از راه دور،مدارس و آموزشگاه
 های مؤثری در نیل به اهداف آموزشی و مشارکت در سازندگی ایران اسالمی بردارد. آموزشی و... توانسته است قدم

وزشی علمی، آم ای محترم که در راستای تقویت بنیادیهحال شما مدیران بزرگوار، دبیران و مشاورین گرامی و خانواده 
های آموزان قراردهید. آزمونترین آموزش و سنجش را پیش روی دانشآموزان درصدد هستید تا بهترین و جامعدانش

های خود به عمل علمی رزمندگان با رویکرد جدید و تحولی شگرف و ارتقای کیفی و کمّی که به تازگی در برنامه
( دبیرستان ی دوره دوم )چهارمو از مقاطع ابتدایی تا متوسطه تواند انتظارات شما را برآورده ساختهآورده است، می

 ما باشد...همراه ش
آموزان های کشور را در اختیار شما قرار داده و موجبات رشد و تعالی دانشترین آزمونامیدواریم بتوانیم یکی از کیفی

 را فراهم آوریم.
 

 استان همدانسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان وم
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 مربوط به هر بخش QRدر صفحات دفترچه با اسکن کردن 

 
 توانید خدمات موسسه را به طور کامل در مورد بخش مربوطه مشاهده نمایید. می

 

برای استفاده از این امکان کافی است با استفاده از گوشی هوشمند خود، !!! 
 را از لینک زیر دانلود نموده و نصب نمایید. QR Droidافزار نرم

www.hmdrazmandegan.ir/QR.php 

های جدید، ها و اضافه شدن دورهبا توجه به تغییر دوره

-لیست جدیدترین دورهاز توانید می QR با استفاده از

 .اطالع یابیدهای موسسه علمی آموزشی رزمندگان 



 

 
  

 فهرست مطالب
 

 6 ............................................................................................................................................................. های پیشرفت تحصیلیآزمون
 10 .......................................................................................................................................................................... های تقویتی کالس

 14 ........................................................................................................................................................ شناختیخدمات مشاوره و روان
 16 ............................................................................................................... گرافیک و کاربری رایانه - های تخصصی کامپیوتردوره
 18 ................................................................................................ سازی کامپیوتری و انیمیشنبازی – های تخصصی کامپیوتردوره
 20 ........................................................................................... طراحی صفحات وبو  نویسیبرنامه – های تخصصی کامپیوتردوره
 22 ............................................................................................................................................. شبکه – کامپیوترهای تخصصی دوره
 24 .............................................................................................................................................................. رباتیک های تخصصیدوره
 26 ................................................................................................................................................... زبان انگلیسیهای تخصصی دوره
 28 ..................................................................................................................................... های تخصصی مدیریت و کسب و کاردوره

 30 ................................................................................................................................................... های تخصصیها و کارگاههمایش
 32 ........................................................................................................................... دانشگاهی دروس فشرده و مدت کوتاه هایدوره
 34 .................................................................................................... دانشگاهی هایرشته تخصصی افزارهاینرم آموزشی هایدوره

 

 
 
 5 



 

  

6 



 

  

، یازدهم، های ابتدایی و متوسطه اول )هفتم، هشتم، نهم( و متوسطه دوره دوم )دهمآموزان دورهها برای دانشاین آزمون

های آموزشی از پیش تعیین شده ی نتایج حاصل از اجرای آزمون، با هدف( با هدف سنجش عملکرد و مقایسهدوازدهم

آموزان به نتایج مطلوب رسیده یا دانشهای آموزشی معلم و تالش باره که آیا فعالیتگیری در اینبرگزار و به منظور تصمیم

 خیر، تهیه و تدوین شده است . 

های آزمون : اهداف و ویژگی  

 آموزان پیشرفت تحصیلی دانش   -1

 اثربخشی و کیفیت آموزشی آزمون    -2

 ای علمی با سایر مدارس مقایسه   -3

 آموزان برای موفقیت و جبران نقاط ضعف انگیزه در دانش   -4

 تکرار و مرور مطالب درسی    -5

 افزایش و تقویت اعتماد به نفس    -6

ایجاد شرایط یادگیری مناسب جهت تثبیت و تقویت مفاهیم جدید    -7
 درسی 

 آموزان ی از پیش تعیین شده در دانشهای آموزشتثبیت هدف   -8

آموزن توسط معلم و تالش شناخت نقاط ضعف و قوت فرد فرد دانش   -9
 ها در جهت رفع آن

 

 آموزان ای به دانشرسانی علمی، آموزشی و مشاورهدماتخ   -10

 سنجش مستمر فرایند یادگیری  -11

 آموزان افزایش دقت و تمرکز دانش  -12

 کاهش اضطراب و استرس در امتحان   -13

 افزایش توانمندی در مدیریت زمان  -14

 بندی طرح درس آموزش و پرورشها براساس بودجهطراحی سوال  -15

 ی جغرافیایی ترین گسترهبرخورداری از بیش  -16

ی ثبت نام جهت شرکت در کنکورهای مقدماتی دریافت کمترین هزینه  -17
 ای و جامع در مقایسه با سایر کنکورهای مشابه در سطح کشور مرحله

 های تستی سواالتی تشریحی و راه حلی پاسخنامهی دفترچهارائه   -18
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-نام گروهی دانشموسسه علمی و آموزشی رزمندگان به مدارس و موسسات آموزشی که اقدام به ثبت

 نمایند.های ویژه متناسب با شرایط مدرسه ارائه میآموزان خود نمایند، تخفیف

 .این مرکز ارائه خواهد نمودیز به با توجه به آمار قابل قبول ن های مدیریتی متنوع و مورد نیاز گزارش ضمناً

قابل توجه 

 مدیران محترم
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انسانی ( –تجربی  –های متوسطه دوره دوم : یازدهم و دوازدهم )ریاضی آزمون  

 هزینه

(تومانکل)  

مرحله 

 دهم
 مرحله نهم

مرحله 

 هشتم

مرحله 

 هفتم

مرحله 

 ششم

مرحله 

 پنجم

مرحله 

 چهارم

مرحله 

 سوم
 مرحله اول مرحله دوم

تاریخ 

 آزمون

000,184 ---- --- 21/2/97  31/1/97  18/12/69  6/11/96  24/9/96  12/8/96  14/7/96  24/6/96  یازدهم 

000,250 1/4/97  11/3/97  21/2/97  31/1/97  18/12/69  6/11/96  24/9/96  12/8/96  14/7/96  24/6/96  دوازدهم 

های ابتدایی:  پایه سوم تا ششمنآزمو  

(تومانکل ) هزینه چهارممرحله  مرحله پنجم مرحله ششم   تاریخ آزمون مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم 

78,000 17/2/97  14/12/96  9/11/96  27/9/96  22/8/96  17/7/96  سوم تا ششم 

انسانی ( –تجربی  –دهم )ریاضی  ( و دوره دوم :هفتم، هشتم، نهم) های متوسطه دوره اول آزمون  

کل  هزینه

(تومان)  
 تاریخ آزمون مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم مرحله ششم مرحله هفتم

000,112 21/2/97  31/1/97  18/12/96  6/11/96  24/9/96  12/8/96  14/7/96  هفتم، هشتم، نهم 

000,140 21/2/97  31/1/97  18/12/96  6/11/96  24/9/96  12/8/96  14/7/96  دهم 

قرارداد کتاب، مشاوره، کالس تقویتی، استفاده از امکانات کتابخانه، برگزاری کلیه الزم بذکر است در صورت تمایل با عقد 
 .پذیردهای روانشناختی در موسسه انجام میآزمون
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)ویژه دبیرستان دوره اول و دوره دوم متوسطه (ها عناوین کالس  

(تومان) کل هزینه  
از مدرسه ( )با احتساب تخفیف  

کل هزینه  
(تومان)  

تعداد 

 جلسات
 نام دروس

145,000 601 )هفتم ، هشتم ، نهم(ریاضی  12 000,  

)هفتم ، هشتم ، نهم(علوم  12 160,000 145,000  

)هفتم ، هشتم ، نهم(عربی   12 160,000 145,000  

)هفتم ، هشتم ، نهم(زبان انگلیسی  12 160,000 145,000  

901 ,000 202 تجربی( –)دهم ریاضی شیمی  12 000,  

901 تجربی( –)دهم ریاضی فیزیک  12 220,000 000,  

901 انسانی( -تجربی –)دهم ریاضی ریاضی  12 220,000 000,  

901 )دهم تجربی(زیست  12 220,000 000,  

801 ,000 102 , 000 انسانی( -تجربی –)دهم ریاضی ادبیات  12   

801 ,000 210, 000 انسانی( -تجربی –)دهم ریاضی زبان انگلیسی  12   

801 ,000 210, 000 (انسانی -تجربی –)دهم ریاضی عربی  12   

801 ,000 210, 000 )دهم انسانی( اقتصاد 12   
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)ویژه دبیرستان دوره دوم متوسطه و سال چهارم (ها عناوین کالس  

(تومان)کل هزینه   
 )با احتساب تخفیف از مدرسه (

کل هزینه  
(تومان)  

 تعداد
 جلسات

 نام دروس

452 , 000  082 , 000 تجربی( –)یازدهم ریاضی  شیمی 15   

تجربی( –)یازدهم ریاضی فیزیک  15 280,000 245,000  

245,000 082 تجربی( –)یازدهم ریاضی ریاضی  15 000,  

245,000 802 )یازدهم تجربی( زیست 15 000,  

انسانی( -تجربی –)یازدهم ریاضی  ادبیات 15 280,000 245,000  

انسانی( -تجربی –)یازدهم ریاضی  انگلیسی زبان 15 280,000 245,000  

انسانی( -تجربی –)یازدهم ریاضی  عربی 15 280,000 245,000  

753 , 000 تجربی( –)سال چهارم ریاضی  شیمی 20 420,000   

تجربی( –)سال چهارم ریاضی  فیزیک 20 420,000 375,000  

)سال چهارم انسانی( آمار و ریاضی 20 420,000 375,000  
375,000 024 تجربی( –)سال چهارم  ریاضی  ریاضی 20 000,  

)سال چهارم تجربی( زیست 20 420,000 375,000  

) سال چهارم انسانی( تخصصی ادبیات 20 420,000 375,000  
تجربی( –)سال چهارم عمومی  ریاضی  ادبیات 20 420,000 375,000  

انسانی( -تجربی –)سال چهارم عمومی ریاضی  انگلیسی زبان 20 420,000 375,000  

تجربی( –)سال چهارم عمومی ریاضی  عربی 20 420,000 375,000  

انسانی( –)سال چهارم  تخصصی عربی 20 420,000 375,000  

جبر و احتمال – گسسته – تحلیلی هندسه 20 420,000 375,000  
 دیفرانسیل 15 420,000 375,000
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 های فردی و گروهی مشاوره 

 ریزی تحصیلی به صورت هفتگی برنامه 

 ای ویژه یادگیری و متدهای مطالعه مشاوره جلسات 

  ) تست تخصصی هوش وکسلر )ویژه استعدادیابی کودکان 

 آموزان تست تخصصی استعدادیابی شغلی )ویژه انتخاب رشته دانش

 در پایه نهم و باالتر(

 های مطالعاتی ویژه کنکورتشکیل گروه  

 

خدمات روانشناختی موسسه 

 : 
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(تومان)هزینه  معرفی دوره جلسات پیشنیاز عنوان دوره  

ICDL1,2 
 

ICDL2 7 ندارد Windows 7 

200,000 

ICDL1 ICDL2 21  Microsoft office 2007 

Photoshop 31 ندارد  
دستکاری، برش و تغییر دهد تا کاربران تصویر خود را به راحتی افزار اجازه میاین نرم

متوسط برای هرکسی بسیار کاربردی  یادگیری آن حداقل در سطح مبتدی و. اندازه دهند
 .است

022 ,000 

Corel Draw 12 ندارد 
توانید وکتور افزار میای برای طراحی گرافیکی است. با استفاده از این نرمافزاری حرفهنرم

بندی را انجام دهید. طراحی چند بعدی صفحه ایرا طراحی کنید یا به صورت کامال حرفه
 ند.بسیار کارآمد هست افزار برای طراحیو ابزاری مسیریابی این نرم

022 ,000 

Illustrator 12 ندارد 
کنند. ها و لوگوها استفاده میچارت ها،زار برای رسم تصاویر، کارتونافاز این نرم
-انعطاف  برتری محسوسی در ،گرافیکی پیکسلیافزارهای در مقایسه با نرم ایلوستریتور

 .داردوکتورها برای ایجاد پذیری 
062 ,000 

Auto CAD 51 ندارد  
امکان افزار باشد. این نرممیهای مهندسی و صنعتی افزار اتوکد، جهت ترسیم نقشهنرم

022 .کندهای دو بعدی و سه بعدی را برای کاربران خود فراهم میاستفاده از محیط ,000 
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(تومانهزینه ) معرفی دوره تعداد جلسات پیشنیاز عنوان دوره  

3D MAX 18 ندارد 
3D MAX های سه طراحی مدل هاییکی از قدرتمندترین برنامه

 سازی و رندرینگ در عرصه گرافیک کامپیوتریبعدی انیمیشن
 است. 

030 ,000 

MAYA 15 ندارد 

 متحرک و سازیمدل و انیمیشن افزارنرم ترینپیشرفته از یکی مایا
 فیلم استودیوهای در گسترده طور به که است بعدی سه سازی
 استفاده ایرایانه هایبازی صنعت طورهمین و انیمیشن سازی،

 . شودمی

030 ,000 

After Effects 51 ندارد  
های ویدیویی است که در صنعت تصویر متحرک و فیلم یافزاررمن

 کاربرد دارد. ها و تبلیغات تلویزیونیاژ فیلمترو تی
030 ,000 

unity    سازبازی 
  

 15 ندارد

اساسی یونیتی و مباحثی  هایسازی با یونیتی با قابلیتوره بازید در
نورپردازی، ساخت  ترفیس، ساخت محیط بازی،مانند آشنایی با این

کاربری بازی،  ساخت رابط ها،سازی اسلحهمراحل بازی، مدل

 .شویدآشنا می …و انیمیشن

300,000 
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 پیشنیاز عنوان دوره
تعداد 

 جلسات
)تومان(هزینه  معرفی دوره  

C++ 12 ندارد 
++C سطح هایقابلیت با و عمومی باال، سطح شیءگرا، منظوره،همه ایرایانه نویسیبرنامه زبان یک 
701 .باشدمی پایین سطح و باال ,000 

C# C++ 81  
در این دوره ضمن باشد. می نت دات نویسیبرنامه زبان ترینمحبوب و تریناصلی عنوان به #C زبان

های دات نتی در لفهؤگرایی و بکارگیری آن همراه با مهای شی، تکنیک#C معرفی ساختار و قواعد زبان
 .شودحد مناسبی آموزش داده می

025 ,000 

HTML/ CSS 12 ندارد 
 هایتگ تمامی و شویممی کدنویسی وارد سپس شده و آشنا وب طراحی مفاهیم با ابتدا دوره این در

025 .شد خواهد داده آموزش وب استاتیک صفحه یک طراحی برای مناسب و کاربردی ,000 

PHP 
 با آشنایی

HTML/ CSS   
15 

PHP دو در نویسیبرنامه زبان است. اینیافته  توسعه وب طراحی برای که است نویسیبرنامه زبان یک 
 .گرددمی برگزار پیشرفته و مقدماتی دوره

030 ,000 

ASP.NET MVC C# 13 
MVC سازیبرنامه مدل نوع دو از یکی ASP.NET تشکیل اجزای جداسازی آن اصلی هدف و است 

026 . هستند گرافیکی کاربری واسط دارای که هاییبرنامه بخصوص است، برنامه دهنده ,000 

 Android 
 10 ندارد )مقدماتی(

 هایعامل سیستم سهم درصد 70 بر بالغ دنیا در کاربر میلیارد یک از بیش با اندروید، عامل سیستم
 . است داده اختصاص خود به را همراه هایتلفن

015 ,000 

 Android 
 )پیشرفته(

Android 
 مقدماتی

13 
 هایعامل سیستم سهم درصد 70 بر بالغ دنیا در کاربر میلیارد یک از بیش با اندروید، عامل سیستم

 . است داده اختصاص خود به را همراه هایتلفن
025 ,000 

SQL Server Access 15 
 سطح زبان بر مبتنی باال سطح است زبانی SQL یا هاپرسش ساختارمند زبان ها،داده ایرابطه مدل در

 کاربه آنها روی بر عملیات نیز و هاداده بازیابی و تغییر ایجاد، برای که ایرابطه جبر ریاضی و پایین
 .رودمی

270,000 
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 (تومان) هزینه معرفی دوره جلساتتعداد  پیشنیاز عنوان دوره

+NETWORK 10 ندارد 
اولین دوره برای آغاز راه آموزشی یک مهندس  +Network دوره

و شناخت   IP  Subnetting ترین بخش آن،شبکه است. مهم
 باشد. های شبکه میسرویس

022 ,000 

CCNA 
 

+Network 20 
اندازی و نگهداری روترها و فیزیکی شبکه، تنظیم، راه طراحی
های شرکت سیسکو از مباحث مهمی است که در آموزش سوئیچ

CCNA گردد.به عنوان مهارتی ارزشمند به عالقمندان ارائه می 
035 ,000 

MCSE Network+ 05  

  IT مایکروسافت اولین مدرک برای متخصصین MCSE مدرک

های مبتنی بر طراحی و اجرای سیستماست که وظیفه تحلیل، 
 ویندوز را در ادارات مختلف به عهده دارند. 

 ای برگزار خواهد شد.جلسه 10، در پنج دوره بسته آموزشیاین 

1, 000 ,000 
200) , 000هر دوره  )  
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های رباتیکدوره  

ورهعنوان د (تومان) مبلغ کل تعداد جلسات  (تومان)مبلغ دریافتی با معرفی از مدارس   

,165 12 ربات کوچولوی من 000  021 , 000  

(فوتبالیست و  ربات ربووار )جنگجو  12 651 , 000  031 , 000  

)مقدماتی( سنسور ربو  12 751 , 000  041 , 000  

)پیشرفته( سنسور ربو  51  200, 000  651 , 000  

 شرکت در تمام سطوح مسابقات تموزان جهآدانش پشتیبانی علمی از .  1

 موزشیآاعطای گواهینامه معتبر پایان دوره  .  2

 جشنواره و 3، 2، 1های های رباتیک جهت شرکت در مسابقات برای ترمبرگزاری کالس .  3

 4پردازی برای ترم خوارزمی و نوآوری و ایده

 به برندگان مسابقات جوایزاعطای  برگزاری مسابقات استانی وکشوری و .  4
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 های سنی(های تخصصی زبان انگلیسی )ویژه تمامی ردهدوره

 (تومانهزینه ) تعداد جلسات تعداد ترم سطح نام دوره

Family and Friends Starter 000,40 16 2 مقدماتی 

Family and Friends 1-2-3-4-5-6 000,40 16 2 متوسطه 

Touchstone 1-2-3-4 000,70 16 4 متوسطه 

Viewpoint 000,98 16 2 پیشرفته 

TOEFL 000,220 17 3 پیشرفته 

IELTS 022 17 3 پیشرفته , 000  

MSRT 000,220 17 2 پیشرفته 

EPT 000,220 17 2 پیشرفته 

ترجمه )انگلیسی به فارسی( فن  000,220 12 1 پیشرفته 

 000,220 16 1 پیشرفته نگارش متون انگلیسی )فارسی به انگلیسی(
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 های تخصصی مدیریت و کسب و کاردوره

 (تومانهزینه ) تعداد جلسات نام دوره

 000,190 12 مدیریت پروژه

 000,190 12 مدیریت بازاریابی

ها(اندازی کسب و کار )مفاهیم و مهارتدوره کاربردی کارآفرینی و راه  16 000,250 

های کوچک و متوسطمدیریت در شرکتدوره آموزشی آشنایی با   3 000,50 

 000,50 3 دوره آموزشی آشنایی با کارآفرینی سازمانی

های آندوره آموزشی آشنایی با خالقیت و تکنیک  3 000,50 

 000,40 2 )مهندسی خالقیت( TRIZدوره آموزشی آشنایی با   

اندازی کسب و کارمبانی کارآفرینی و راه  2 000,40 

آموزشی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتیدوره   4 000,80 

 000,140 8 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

 000,190 12 مدیریت منابع انسانی برای مدیران

 000,100 6 کارآفرینی سازمانی

ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه  8 000,140 

ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانیبرنامه  8 000,140 
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در راستای ترویج فرهنگ آموزش و در جهت دسترسی مدیران و عالقمندان به علوم تخصصی و 

های تخصصی موسسه علمی آموزشی رزمندگان آمادگی ها و کارگاهواحد برگزاری همایش ،کلیدی روز

ها با حضور برترین های آموزشی مورد نیاز سازمانکارگاه های تخصصی وها، نشستبرگزاری همایش

 .ترین اساتید دانشگاهی و سخنرانان برجسته را داردشدهو شناخته

 
 

ر کننده مجری و برگزا

های ها وکارگاههمایش

تخصصی مورد نیاز 

 ها و اداراتسازمان

 هاها و چالشفرصت ،اقتصاد مقاومتی 

 بنیان در اقتصاد مقاومتیهای دانشجایگاه شرکت 

 هانقش فناوری اطالعات در عملکرد سازمان 

 بازاریابی ایمیلی 

 ورود به کسب و کار اینترنتی 

 بیان در ارتباط با مشتریفن 

 های کسب و کارنوآوری در مدل 

 های اجتماعیهای ناشی از شایعه پراکنی در شبکهبررسی اعتماد در فضای مجازی و آسیب 

 هاهای اجتماعی در سازمانلزوم توجه به امنیت و حریم اطالعاتی در استفاده از شبکه 

همایش و چندین عنوان 

 کارگاه تخصصی
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 ترویج دانش،موسسه علمی و آموزشی رزمندگان در جهت 

های آموزشی دروس تخصصی اقدام به برگزاری کالس

دانشجویان  استفاده دانشگاهی با اساتید مجرب جهت

 .های استان نموده استدانشگاه

 
 

 های فشرده درسیدوره 
 

 های های آمادگی آزموندوره

 ارشد و دکتری

 های آمادگی دروس دوره

ی جهت شرکت در صتخص

 های استخدامیآزمون
 

 های خصوصی دروس دوره

 دانشگاهی

 های مرور نکات کلیدی دوره

 دروس
 

های کوتاه مدت و دوره

فشرده دروس دانشگاهی 

 مجرببا اساتید 
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 دانشگاهی هایرشته تخصصی افزارهاینرم آموزشی هایدوره

 )تومان(هزینه  معرفی دوره جلسات نام دوره

(LOGO) PLC 10 

Logo Soft Comfort مینی با کار برای زیمنس شرکت که است افزارینرم PLCهای LOGO رائها 
 نویسیبرنامه زبان از استفاده با سادگی به توانیدمی Logo soft comfort افزارنرم کمک به. است نموده

 را خود نیاز مورد برنامه (Function Block Diagram) دیاگرام بالک فانکشن یا (ladder logic) لدر
 .کنید طراحی

000,150 

(SIMATIC MANAGER) PLC 10 

 مدول ،های آنالوگ و دیجیتالاعم از ورودی و خروجی PLC هایافزار تمام ورودی و خروجیاین نرم
افزاری بندی سختافزار پیکراستفاده در نرم صورت در بایستمی که شده تعبیه... و وضعیت مدول ،شمارشگر

 .شوند
000,150 

Arc GIS 10 

 نقشه، مبنای بر اطالعات تحلیل جغرافیایی، هایداده گردآوری نقشه، از استفاده و تهیه در افزارنرم این از
 یک در جغرافیایی اطالعات از نقشه تهیه و هانقشه کارگیریبه جغرافیایی، اطالعات گذاریاشتراکبه و تولید

 .شودمی استفاده داده پایگاه
000,150 

MATLAB 12 
MATLAB نویسی برنامه زبان براساس ابتدا در که باشد، می جذاب محیطی با و باال سطح زبان یک C 

 .دهدمی کاربر به را توابعی و محاسباتی ماتریسی، عملیات آسان امکان  .شد داده توسعه
000,250 

LaTex 9 

 تهیه برای تواندمی که است مختلف متون بندیصفحه و تایپ برای افزارینرم بسته یک ،LaTeX افزارنرم
 هایفرمول باالی حجم با فنی هایکتاب تا گرفته اداری و شخصی هاینامه از اسناد انواع از وسیعی گستره
 .بگیرد قرار استفاده مورد جداول و گرافیکی اشکال و ریاضی

000,120 
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