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 (تَهاى )قیوت  تعذاد ًام هحصَل ردیف

 فیلن های ههندسی عوراى
 DVD 8000 4 دٍبلِ عوراى هٌْذسی آهَزضی فیلن 12هجوَعِ  1
 DVD 9500 6 آهَزضی هستٌذ 54 هجوَعِ , بیٌْایت هٌْذسی 2
 DVD 10000 6 ّا سازُ ابر - عوراى هٌْذسی آهَزضی فیلن 51 3
 DVD 10000 4 هٌْذسی اضتباّات هجوَعِ 4
 DVD 2500 1 دبی بزج هستٌذ 5
 CD 3500 1 عوزاى هٌْذسی سزاسزی کٌگزُ چْارهیي هقاالت 6
 CD 3500 1 عوزاى هٌْذسی سزاسزی کٌگزُ ّفتویي هقاالت 7

 CD 2500 1 اسپاًیا در هارپیچ بزج ساخت هزاحل فیلن 8
 CD 2500 1 آسواًخزاضْا بزتزیي ساخت بزسی آهَسضی هستٌذ 9
 CD 3000 2 الٌبی هسجذ گستزش هستٌذ فیلن 10
 CD 2500 1 آهزیکا ضیکاگَ در سیزس بلٌذ بزج جشئیات بزسی ٍ آضٌایی آهَسضی فیلن 11
 CD 2500 1 صاپي کاًسای فزٍدگاُ ساخت آهَسضی فیلن 12
 CD 4500 2 3کارٍى  سذ ساخت هزاحل آهَسضی فیلن 13
 CD 2700 1 3کارٍى  پل ّای ساخت هزاحل آهَسضی فیلن 14
 DVD 4000 3 بساسیذ تز عظین هستٌذ ّای فیلن هجوَعِ 15
 DVD 2500 1 عظین ّای سلشلِ آهَسضی هستٌذ 16

 هحصوالت هربوط به هعواری
 DVD 4500 2( فارسی دٍبلِ)هعواری در هاجزاجَیی 17
 DVD 10000 5 2010 سال تا داخلی دکزاسیَى ٍ هعواری هٌْذسی کتابْای ٍ هجالت هجوَعِ 18
 DVD 4500 2 جْاى هعواراى بْتزیي آثار بزتزیي فیلوْای هجوَعِ 19
20 Help 1 ای صفحِ 620 آهَسضی الکتزًٍیکی کتاب ّوزاُ بِ اتَکذ افشار ًزم فارسی CD 4000 
 3D Max 1 DVD 3500 بزای هعواری بعذی سِ آبجکتْای جذیذتزیي 21

 هجووعه نقشه های اتوکد
 CD 2500 1 اتَکذ سوبلْای 22

 CD 3000 1 ... ٍ فزٌّگی ٍ تجاری اداری ساختواًْای ًقطِ 340 23
 CD 3000 1 ساختواى هعواری ًقطِ 100 اس بیص 24
 CD 3000 1 ثبتی ٍ ّادی طزح اتَکذ ًقطِ هجوَعِ 25
 CD 3000 1 ساسُ ٍ هعواری اتَکذ ّای ًقطِ هجوَعِ 26
 CD 3000 1 اتَکذ هحیط در ساختواى ساسُ ًقطِ 800 27
 CD 3000 1 بعذی سِ ًقطِ 100 اس بیص 28

 آهوزش نرم افسار های عوراى و هعواری
 ETABS 1 DVD 7500آهَسش  29
 SAFE 1 DVD 6500آهَسش  30
 AOUTOCAD 1 DVD 6500  2010آهَسش    31
 3D HOME 1 DVD 6500آهَسش  32
 ARCHICAD 1 DVD 6500آهَسش  33
 SAP 1 DVD 8500آهَسش  34
 TEKLA STRACTURES 1 DVD 6500آهَسش  35



 (تَهاى )قیوت  تعذاد ًام هحصَل ردیف

 (ویژه  )فیلن ها و هحصوالت آهوزش زباى انگلیسی 
 ( هَبایل در ًوایص قابل ًسخِ بْوراُ ) English For You اًگلیسی زباى آهَزش کاهل هجوَعِ 36

ً برتریهمجمُعًَیدئُییآمُزشزببناوگلیسیEFUَیببًاختصبر،English For Youمجمُع
درایهمجمُعًشمب.استکًحقیقتًبویبزبًاستبدَکالشرابًطُرکبملبرطرفمیکىد

اوگلیسیراازاسبتیداوگلیسیزببنیبدمیگیریدَمطمئىًبتفبَتآنراببمؤسسبتایرانکًاکثرًا
 .اسبتیدیداوشگبٌیدارودمتُجًخُاٌیدشد

6 DVD 7500 

( هتي ٍرد فایل ٍ هَبایل در ًوایص قابل ًسخِ ّوراُ بِ ) EXTRA اًگلیسی زباى آهَزضی سریال 37
مجمُعًایاستَیدئُیکًدرقبلبطىسَببرَشیبسیبر EXTR@-TV سریبلآمُزشزببن

 .سبديَقُیبیىىديرادرمسیریَیژيجٍتیبدگیریزببناوگلیسیقرارمیدٌد
3 DVD 4800 

 IELTS 2 DVD 3500 آهَزضی ی دٍرُ تریي جاهع 38
 Complete English Grammar Series 1 DVD 4000- فیلن بصَرت اًگلیسی زباى گراهر آهَزش 39
 X.L.C 1 DVD 3500 اًگیس اعجاب رٍش بِ اًگلیسی 40
 NEW Interchange Intro 1 DVD 3500 زباى آهَزش دٍرُ 41
 Fluent English 1 CD 3000 هکالوِ آهَزش بستِ 42
 CD 2000 1 خَاب در اًگلیسی زباى آهَزش 43
 DVD 3500 1  ّوراُ با تقَیت حافظِ ًصرت2آهَزش زباى ًصرت  44

 

فزٍضگاُ تخصصی هٌْذسی عوزاى ٍ هعواری افتخار دارد کِ در راستای باال بزدى تَاى علوی ضوا داًطجَیاى ٍ هٌْذسیي عشین هحصَالت هتٌَع آهَسضی را بزای ضوا بِ 

 عٌَاى اٍلیي فزٍضگاُ تخصصی هٌْذسی عوزاى ٍ هعواری هْیا کزدُ است

 ضوا دٍست گزاهی هیتَاًیذ بزای سفارش ّز یک اس هحصَالت بِ یکی اس سِ رٍش سیز اقذام فزهاییذ

 (تحَیل ٍ تصَیِ درب هٌسل - خریذ پستی )سفارش از طریق سایت  -1

رفتِ ٍ رٍی دکوِ خزیذ پستی هحصَل هَرد ًظز کلیک کٌیذ ٍ هطخصات خَد را در فزم ٍارد  WWW.OMRANSHOP.IRبزای سفارش بِ ایي رٍش بِ سایت 

 ًوَدُ ٍ هٌتظز بواًیذ تا بستِ پستی ضوا تَسط پستچی درب هٌشل تحَیل ضوا ضَد ٍ ّواًجا طبق فاکتَر هبلغ هَرد ًظز را بِ پستچی تحَیل دّیذ

 سفارش تلفٌی یا از طریق ایویل -2

اگز بِ ایٌتزًت دستزسی ًذاریذ یا در هزحلِ ثبت سفارش بِ هطکلی بزخَردیذ هیتَاًیذ هحصَالت درخَاستی خَد را ّوزاُ با آدرس دقیق ٍ کذ پستی ٍ ًام گیزًذُ بِ 

 هَارد باال را ایویل بشًیذ  info@icivil.ir پیاهک کٌیذ یا با تواس تلفٌی ایي هَضَع را با ّوکاراى ها درهیاى بگذاریذ ٍ یا اس طزیق ایویل 09153231550ضوارُ ّوزاُ 

 تا ّوکاراى ها در فزٍضگاُ راسا اقذام بِ ثبت سفارش بزای ضوا کٌٌذ

 خریذ ًقذی -3

هشیت خزیذ ًقذی بز آًست کِ بستِ ضوا سٍدتز بِ دست ضوا خَاّذ رسیذ ٍ ضوا اس ّشیٌِ پستی هعاف ّستیذ بزای ثبت سفارش هبلغ هحصَالت درخَاستی را بِ ضوارُ 

 09153231550حساب ّای اعالم ضذُ در سایت ٍاریش ًوَدُ ٍ فزم خزیذ پستی را تکویل کٌیذ در صَرتی کِ بِ ایٌتزًت دستزسی ًذاریذ با ّوکاراى ها با ضوارُ تواس 

 تواس حاصل فزهاییذ تا ضوارا راٌّوایی کٌٌذ

 

 با تطکز اس ضوا

 ّذف اصلی ها باالبزدى تَاى هٌْذسی ٍ سطح علوی ضواست

 با آرسٍی هَفقیت بزای ضوا
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