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لیست پکیﺝ های موﺝود در  club ketabکه هر روز آپدیت و پکیج های جدید آپلود خواهد شد.
) ( 97 / 11 / 01

نمونه لیست دسته بندی شده آموزش ها
️◾هک و امنیت ️◾شبکه ️◾برنامه نویسی (پایتون  ،سی  ++و سی شارپ  ،جاوا و اندروید  ،پی اچ پی و ) ...
️◾گرافیک ️◾کنکوری ️◾بورس ️◾کسب و کار ️◾فتوشاپ ️◾هوش مالی ️◾روانشناسی ️◾زبان انگلیسی ️◾ارز دیجیتال
️◾سخنرانان ️◾انگیزشی ️◾دروسی و دانشگاهی ️◾مدیریتی ️◾افزونه و قالب ️◾ثروتمندشدن
و ........

@clubketab

MahanTeymouri
 .1دروه جامع هوش مالی (کامل)
 .2دوره هوش مالی پالس ( 6ماه  +آپدیت هر ماه)
 .3گفتگو با میلیونر ها

MortezaJavid
 .1آمپول مکالمه
 ۵۰۴ .2لغت ( ۱۰۰۰لغت)
 .3لغات تافل
 ۱۱۰۰ .4لغت
 .5دوپینگ مغز
 .6نابغه سخنرانی شوید
 .7فوتو ریدنگ

KarStarter.ir
 .1ذهن ثروت ساز
 .2آ کادمی اپیدمی
 .3کارگاه مستر کاراستارتر
 .4مشاوره سیاوش احمدی

KodShakhte.ir
 .1از کار افرینی تا موفیت دکتر کاویانی

Softsaaz.ir
آموزش فارسی 11.

6. Pluralsight

1. 3dMotive

پروژه های آماده 12.

7. TOP

2. CG Workshop

پالگین 13.

8. Uartsy

3. Corona renderer

تکسچر 14.

9. Viscorbel

4. Evermotion

متریال 15.

10. Vray

5. HDRI

کل آموزش های این سایت رو شامل میشه و بیش از  300گیگ حجم فایل ها و آموزش ها است
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clubketab
Android Programing .1

کلاته نگیمارکت لیمیآموزش جامع ا .
 .3گرامر زبان انگلیسی استاد فرامرزی
 .4سرزمین زبان
 .5مهران میرزایی
 .6آموزش تندخوانی و تقویت حافظه
 .7دانلود سواالت مصاحبه های استخدامی
 .8راز فروش  ۴۰۰هزار ممبر در ماه
 .9عکس خوانی ذهنی از توهم تا واقعیت
 .10آموزش  0تا  100ایلوستریتور
 .11آموزش جنگو
 .12آموزش حرفه ای WAF Bypassing
 .13بسته آموزشی تست نفوذ شبکه در دنیای واقعی (کایت)
 .14دوره امنیت و نفوذ بهروز منصوری 5
 .15دوره امنیت و نفوذ بهروز منصوری 6
 .16دوره ی آموزشی Sentry MBA
 .17ساخت فروشگاه اینترنتی دیجی استایل
 .18فتوشاپ رئوفی(جدید)
 .19کسب درآمد از ماینینگ  -دوره منصوری
 .20آموزش مکالمه انگلیسی – مظفری
 .21الگوریتم موفقیت فردی  -آ کادمی فرجی
 .22دوره اندروید استدیو nikandroid.com
 .23آموزش کامل نینجاگرام
 .24پکیج ساخت نامحدود شماره مجازی تمام کشورها
 .25آموزش زامارین xamarin
 .26آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین
 .27آموزش سئو تخصصی به زبان فارسی
 .28بچه های سایه
 .29پکیج آموزش سالیدورک
 .30تغییر باورها در کمتر از  ۶۰ثانیه
 .31دوره آموزشی ساخت کرکر
 .32طراحی سایت خبری بدون یک خط کدنویسی آپدیت جدید
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کامل ترین دوره های آموزش ترید ارز های دیجیتال و بورس
ارزهای دیجیتال
 .1آموزش کامل صرافی Binance , BitMex
 .2آموزش صرافی Cryptopia, KuCoin
 .3مقدمات کار با وبسایت tradingview

 .4چهار تا پکیج از سایت (تحلیل مقدماتی متوسط پیشرفته و تکمیلی ) و فیبونانچی www.traderset.com
بورس و فارکس و ...
 .1آموزش بورس از گام  ۱تا گام  ۷از هومن مقراضی
 .2آموزش گام به گام تکنیکال بورس
 .3بسته تحلیل تکنیکال بنیادی
 .4تحلیل دالر و یورو تو بازار بورس و فاراکس
 .5دورهی بازارهای مالی و فارکس  -رضا گلشاهیان
 .6دوره آموزش جامع ویدیویی بازار فاراکس از سایت ایرات بورس آنالین
 .7دوره های خانه سرمایه هم که به صورت کامل

zicco.ir
 .1آموزش  C++با پروژه وب سرویس و یک بازی گرافیکی
 .2آموزش  - Excel 2019مقدماتی تا پیشرفته و پروژه دفترچه تفلن
 .3آموزش  + illustrator cc 2018آپدیت  ۲۰۱۹با  ۶پروژه ویژه بازار کار
 .4آموزش  + javaپروژه مدیریت خوابگاه  ۱۰۰ -ساعت
 .5آموزش  + javascriptپروژه بازی حرفه ای
 .6آموزش  + node jsپروژه فروشگاه و  cmsمشابه وردپرس
 .7آموزش ربات تلگرام با  + phpآموزش  ۴ربات فروشگاهی
 .8آموزش فتوشاپ  ۲۰۱۹با  ۸پروژه حرفه ای
 .9آموزش مقدماتی تا پیشرفته  + react jsوب سایت سفارش غذا
 .10آموش سی شارپ  +پروژه نرم افزار انبار
 .11اموزش پروژه محور  php basicبا پروژه اسکریپت سایت مدیریت محتوا مشابه وردپرس
 .12اموزش لینوکس با  ۱۳پروژه
 .13طراحی سایت خبری  ۹۰با asp.net MVC
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tosinso.com
 Backup .1گرفتن و  Recoveryکردن ویندوزهای مستقل از سخت افزار
 .2آشنایی با زیرساخت شبکه اینترنت  +آموزش جامع پیکره بندی مودم ها و روترهای ( ADSLقسمت سوم  -پایانی)
 .3آموزش  Batch Scriptingدر ویندوز قسمت اول  -مرور دوره و آشنایی با پنجره cmd
 .4آموزش راه اندازی  VPNسرویس های مایکروسافتی قسمت چهارم راه اندازی
 .5آموزش کار با  Kerio Operatorقسمت ششم (پایانی) ایجاد ترانک بین کریو  operatorو issabel
 .6آموزش مانیتورینگ شبکه با نرم افزار قدرتمند  - ManageEngine OpManagerقسمت یازدهم (پایانی) مدیریت کاربران  ،قابلیت
چت و معرفی بخش end user
 .7آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری قسمت اول بررسی مفاهیم Forest ،Tree ،Domain
 .8آموزش نصب  ،راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور  MDaemonجلسه آخر  -پیاده سازی سناریوی سوم و برخی توضیحات
 .9آموزش های  SoheilTechقسمت اول بررسی عملکرد سوئیچ ها در زمان  Pingکردن
 .10بخش پایانی دوره آموزشی برنامه های تکمیلی در Pfsense
 .11دوره آموزش  wiresharkقسمت اول معرفی اهداف و روش استفاده از فرمان tcpdump
 .12دوره آموزشی ) - CSCU (Certified Secure Computer Userقسمت اول نگاهی به مطالب و سرفصلها
 .13دوره آموزشی  Linux Essentialsقسمت اول  -معرفی دوره و ساختار آموزشی
 .14دوره آموزشی  MCSAویندوز سرور ===2012کدآزمون  ،70-410مقدمه و معرفی محتوای دوره
 .15دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید قسمت اول معرفی دوره و نصب ابزارهای مورد نیاز
 .16دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار  Zabbixقسمت چهارم آشنایی با بخش های محیط زبیکس
 .17دوره آموزشی زبان پایتون قسمت اول  -نصب پایتون و نوشتن اولین برنامه
 .18دوره آموزشی عیب یابی و نگهداری کامپیوتر قسمت پنجم اصول نگهداری از کامپیوتر
 .19دوره پیشرفته آموزش زبان سی شارپ  -مقدمه مروری بر دوره پیش رو
 .20دوره مقدماتی آموزش برنامه نویسی سی شارپ  -قسمت نهم آشنایی با متدها
 .21ساخت و مدیریت ربات تلگرام از صفر با زبان سی شارپ قسمت اول شروع و نوشتن ربات
 .22نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ Solarwinds Orion NPM

Iranavada.com
قالب دو زبانه وردپرس آوادا دموی شرکتی انگلیسی فارسی کامال اصولی و بهینه ورژن 5.7.2

Grashadma.com
 .1دیجیتال مارکتینگ قبل از راه اندازی وبسایت اپلیکیشن
 .2راه اندازی استارتاپهای محتوامحور در ایران چالشها ،ضعفها و راهکارهای موفقیت
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Daneshjooyar.com
 .1شبیه سازی با نرم افزار ارنا
 .2آموزش ساخت آمارگیر حرفه ای با  MVC net.AspوCore net.A
 .3آموزش برنامه نویسی اندروید با سی شارپ (زامارین ) – مقدماتی و تکمیلی
 .4آموزش تبدیل فایل  htmlبه  PSDکامال به صورت  Responsiveپروژه محور
 .5ناگفته های برنامه نویسی تجاری موفق در ایران
 .6دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با طراحی متالیر دیزاین  Repoistoryو الگوی Asp.net MVC
 .7آموزش برنامه نویسی پیشرفته و شی گرایی در  C#فوق پیشرفته
 .8آموزش  StimulSoftReportبه صورت پروژه محور
 .9آموزش جامع مدیریت فروشگاه کامپیوتر با تکنولوژی Framework Entity
 .10دوره کامل آموزش پیاده سازی سایت خبری با ASP.net MVC5.2
 .11اموزش کامل مدیریت فروشگاه با معماری  3الیه
 .12وبینار ناگفته های برنامه نویسی

Sh711.com
 .1آموزش CSS3
 .2آموزش HTML,CSS
 .3آموزش HTML5
 .4آموزش JQUERY
 .5آموزش Recovery
 .6آموزش word
 .7آموزش ابزار  cropدر فتوشاپ CC
 .8آموزش اتصال به درگاه بانک ملت با PHP
 .9آموزش اینترنت
 .10آموزش طراحی سایت
 .11راحت استخدام شو
 .12رموز موفقیت میلیونرهای خودساخته
 .13صفر تا صد کامپیوتر  -آموزش ویندوز 8
 .14کسب درآمد از اینترنت
 .15نرم افزارهای طراحی سایت

tikthem
 .1افزونه افزایش سرعت سایت WP-Rocket
 .2افزونه حرفه ای  QuFormفرم وردپرس
 .3قالب و بسته آسان نصبی فروش فایل EDigital
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Roxo.ir
 .1آموزش  0تا  100فریم ورک ( Vue.js 2.0شامل پروژه های کاربردی)
 .2آموزش ( Nodejsنود جی اس) به صورت پروژه محور
 .3آموزش فارسی انگوالر  ( 6شامل انگوالر  ۲تا  + )6پروژه محور
 .4آموزش الراول  + 5.7فروشگاه اینترنتی دیجی استایل و  CMSمشابه وردپرس
 .5آموزش مقدماتی تا پیشرفته  + PHPساخت CMS
 .6پالگین ویژوال کامپوزر یا  WPBakeryوردپرس نسخه تجاری  +فارسیسازی شده

7learn.com
learn Bootstrap7 .1
C-Sharp .2
 .3آموزش پروژه محور برنامه نویسی اندروید  -پایه تا پیشرفته
 .4آموزش جامع و پروژه محور جاوااسکریپت و جی کوئری (پایه تا پیشرفته)
 .5آموزش حرفه ای زبان PHP
 .6دوره آموزش جامع  - C#پایه تا پیشرفته
 .7دوره آموزش جامع پیش پردازنده  LESSو توسعه پذیری CSS
 .8دوره آموزش فریمورک محبوب  - AngularJSپروژه پنل کاربری پیشرفته SPA
 .9دوره آموزش فریمورک محبوب الراول  -پروژه فروشگاه فایل پیشرفته
 .10متخصص اندروید

12CEO.ir
 .1دوره جامع مهندسی امواج ذهنی
.2

دروه شاه کلید

« .3معجزه ی زندگی» از سعیده قدس موسس محک
 60 .4دقیقه آموزش تفکر استراتژی به زبان ساده
.5

آموزش ساخت ماشین پولسازی کارآفرینی –  50دقیقه آموزش صوتی از علی اکبر فرجادیان موسس تبلت شاپ ،آسان شاپ و برند شاپ

 .6اثر تو (از دکتر مسعود برومند)
 .7بدهید و بگیرید
 .8پکیج آموزشی ارل نایتینگل  -آموزش افزایش دوبرابری درآمد ماهیانه
 .9پکیج آموزشی افزایش هوش مالی به روش پدر پولدار (رابرت کیوساکی)
 .10پکیج صوتی شماره دو ( 10پادکست آرشیو جت)
 .11پکیج صوتی شماره یک ( 10پادکست و یک دوره صوتی)
 .12پکیج فشرده زبان بدن در  10دقیقه
 .13تجربه اوج احساس خوب
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 .14توصیه طالیی پیرمرد ثروتمند دنیا (راز تبدیل  120هزارتومان به  30میلیارد تومان)
 .15توصیه های کاربردی مرتضی سلطانی موسس زر ماکارون
 .16ثروتمندترین مرد بابل
 .17جادوی قلم – چطور فوتبالیست ها ،مربیان و ثبت کننده ها میلیاردر میشوند؟
 .18جرقه و شیب
 .19چطور شغل رویایی تان را پیدا کنید؟ راهنمای عملی
 .20چگونه در لحظهی حال زندگی کنیم؟ چرا بیشتر انسانها در حال اتالف وقتاند؟
 .21خرد کهن فراموش شده (دکتر وین دایر)
 .22دکتر فرهنگ هالکوئی – آموزش هدفگذاری صحیح
 .23دوره «تفکر سیستمی به زبان ساده»
 .24دوره «ساخت اعتماد به نفس و تجربه لذت عزت نفس باال»
 .25دوره «قوانین نانوشته مدیریت»
 .26دوره «مدیریت احساسات به زبان ساده»
 .27دوره «موفقیت مالی به شیوه بزرگان»
 .28دوره صوتی بیداری غول درون از آنتونی رابینز
 .29دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کالم
 .30راز غول آبی – چطور بازار را قبضه کنید و انتخاب اول مشتری شوید؟ (پرونده محرمانه )IBM
 .31روش های ثروتمند شدن که دانشگاه به شما آموزش نمیدهند (دکتر علی اصغر جهانگیری)
 .32رویا هایت را زندگی کن (از رندی گیج)
 .33سخنرانی نیک وویچیچ (فقط غیرممکن ،غیرممکن است)
 .34غریزه ارادی
 .35فرمول شکست ناپذیرها (چطور هرگز در کار و زندگی تان شکست نخورید؟)
 .36فقط یک چیز
 .37فیلم سخنرانی «هنر شروع» از گای کاوازاکی (دوبله)
 .38قدرت تجسم آینده (از )Joel Arthur Barker
 .39قدرت تصمیم گیری (از دکتر علی صاحبی)
 .40قدرت عادات
 .41قمارهای کوچک
 .42کارآفرینی به شیوه آیس پک
 .43کتاب جامع زبان بدن
 .44کمربند مشکی مدیریت زمان  -کامل ترین پکیج مدیریت زمان
 .45مدیریت بحران
 .46منبع درآمدی به نام اینستاگرام – چطور از یک نرم افزار رایگان موبایل درآمد میلیونی داشته باشیم؟
 .47میانبر موفقیت (از خالق کسب و کار میلیاردی محمدرضا محسنی موسس پیک برتر)
 .48نزدیک ترین دشمن تان را بشناسید (آنچه تا به امروز به صورت پنهانی اجازه نداده شما موفق شوید)
 .49هفته ای فقط چهار ساعت کار
 .50یک کوله بار تجربه از شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران
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Adibmn.ir
 .1دوره ویژه فعالین کسب و کار (تحول اقتصادی)

AbasManseh.com
 .1ارزش تضاد مشکالت ،دلیل اصلی موفقیت
 .2اعتماد به نفس چیست؟ (قسمت)۱،۲،۳
 .3دوره “ تربیت فرزند ”
 .4دوره “ شیوه حل مسایل زندگی ”
 .5دوره “ قانون شکر گزاری ”
 .6دوره “ قدرت احساسات ”
 .7دوره “ گام به گام تا استقالل مالی ”
 .8دوره “راهنمای عملی دستیابی به رویاها”
 .9دوره “روانشناسی ثروت ” 1
 .10دوره “عقل کل”
 .11دوره “ویژگی کارآفرین موفق”
 .12دوره آموزشی روانشناسی ثروت  ۲چگونه ثروتمند شویم؟
 .13دوره آموزشی روانشناسی ثروت  ۳کسب و کار فوق العاده
 .14دوره تندخوانی ،تقویت حافظه و شیوه یادگیری کتب درسی
 .15دوره جامع عشق و مودت در روابط
 .16دوره جهان بینی توحیدی
 .17دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم
 .18قانون آفرینش استاد عباس منش
 .19کتاب الکترونیکی “چگونه فکر خدا را بخوانیم”
 .20کتاب الکترونیکی رویاهایی که رویا نیستند سبک زندگی خودت را داشته باش

abzarwp.com
 .1افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوسر Visual Composer
 .2قالب الوشاپ وردپرس  -پوسته فروشگاهی  Aloshopفارسی
 .3قالب زفایر وردپرس  -قالب شرکتی زفایر  -قالب zephyr 4.7
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Academyit.net
 .1آموزش CSS
 .2آموزش html
 .3آموزش java script
 .4آموزش jquery
 .5آموزش  phpآکادمی آی تی
 .6آموزش طراحی سایت با bootstrap ,jQuery, css , xhtml

Appyad.ir
 .1آموزش کاربرد زبان بدن در ارتباطات غیرکالمی
 .2قدرت کسب و کار آنالین
 .3کارآفرینی شخصی (کارفرما)
 .4کارمند قدرتمند و موثر
 .5هوش هیجانی ()EQ

arshiyanfar.com
 .35مراقبه ثروت وپیشرفت

 .18دفترچه موفقیت

 .1بخشش

 .36مرغ همسایه غازه

 .19دوره مهندسی تغییر فردی

 .2بخند به روی دنیا

 .37مشاوره ی خدا

 .20ذوق و شوق

 .3بزرگترین قوانین ملکوتی

 .38معصومیت کودکي

 .21رفتار جهان هستي

 .4تقدیم عشق

 .39مقصر کیست؟

 .22زندگي به سبك عقابها

 .5ته گری تا تیم ملی

 .40من موفق ترم یا یك معتاد

 .23شادی چیست

 .6تو که خوب باشي

 .41هدف

 .24شب قدر

 .7ثروت معنوي

 .25شکرگذاری

 .8ثروتمند

 .26عشق بالعوض

 .9جادوی خنده

 .27قانون فرکانس

 .10جونم و بر میدارم میرم

 .28کتاب اخر سال

 .11چگونه کینه ها رو بیرون بریزم

 .29کالس ثروت

 .12خدا زیباست

 .30کمبود ایمان

 .13داستان مچ پای من

 .31الیف اقتصادی

 .14داشته ها و خواسته ها

 .32الیف کوچینگ عرشیانفر

 .15در آستانه مرگ

 .33لطفا تمامش کن

 .16درمان با عشق

 .34مادر

 .17دعا براي پدر و مادر
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bishtarazyek.com
 .1شهامت اعتماد به نفس  ،رفع خجولی و کم حرفی
کنترل کنترل (مدیریت خشم خود و دیگران(
.2
ِ
 21 .3تغییر کوچک و 22نتیجه بزرگ
 .4آموزش نرم افزار نقشه ذهنی
 .5آموزشهای تکمیلی سمینار مدرسه استادی 4
 .6از اهمال کاری و تنبلی تا موفقیت
 .7انسان 2020
 .8دوره آموزشی ارائه سخنرانی بداهه
 .9دوره آموزشی چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم
 .10دوره آموزشی ساخت اسالید و پاورپوینت فوق حرفه ای
 .11دوره آموزشی شروع،پایان و پیکربندی یک سخنرانی
 .12دوره آموزشی طراحی فوری سخنرانی
 .13دوره آموزشی فتح قله های متقاعد سازی
 .14دوره آموزشی کاریزمای کلمات
 .15دوره آموزشی کنترل و مدیریت لهجه
 .16دوره آموزشی مدیریت ترس از سخنرانی
 .17دوره آموزشی مهارت های کنترل صدا
 .18دوره آموزشی میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی
 .19دوره غیرحضوری و صوتی کپسول حافظه
 .20سخنرانی آسانسوری
 .21سمینار فوقالعاده دنیای مطلوب
 .22فن بیان کامل
 .23فیلم سمینار بزرگ مدرسه استادی ( 2برج میالد)
 .24فیلم سمینار سفر نامه پنج روزه من از سمینار از سفرنامه آنتونی رابینز
 .25فیلم سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز
 .26فیلم سمینار مدرسه استادی
 .27فیلم سمینار مدیریت زمان ،انرژی و تمرکز
 .28کتاب «تنها راز موفقیت»
 .29نیلوفر مرداب
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Clicksite.org
 .1آموزش پایتون
 .2آموزش کاتلین
 .3آموزش پایگاه داده
 .4آموزش پروژه محور  PHPدر قالب ساخت فروشگاه اینترنتی 5040
 .5آموزش پروژه محور جاوا اسکریپت و جی کوئری
 .6آموزش جوموال مقدماتی تا پیشرفته
 .7آموزش سئو وردپرس بهینه سازی وردپرس
 .8آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید(اکلیپس واندروید استدیو)
 .9آموزش فروشگاه اینترنتی با جوموال
 .10آموزش مقدماتی تا فوق پیشرفته فتوشاپ
 .11آموزش هوش مصنوعی
 .12آموزش ویدیویی ووکامرسطراحی فروشگاه اینترنتی در وردپرس بدون برنامه نویسی
 .13دوره CCNA
 .14دوره آموزشی کانفیگ سرور
 .15دوره مقدماتی طراحی و ترسیم نقشه های سه بعدی با نرم افزار Solid works
 .16راه اندازی فروشگاه کارت شارژ با Virtual Freer
 .17ساخت برنامه دیجی کاال برای اندروید
 .18ساخت وب سایت با وردپرس صفر تا صد و پروژه محور
 .19طراحی فروشگاه فایل با وردپرس بدون برنامه نویسی

e-seminar.ir
 .1وبینار ارزشگذاری استارتاپها
 .2وبینار بهینه سازی برای ارائه اپلیکیشن ها در اپ استور
 .3وبینار پرسودترین فرصتهای سرمایه گذاری شخصی (با محوریت پرسش و پاسخ کاربردی)
 .4وبینار رایگان بازاریابی در عصر رسانه های اجتماعی
 .5وبینار شناخت نیازهای واقعی مشتریان با کاربر پژوهی
 .6ویدئوی وبینار بایدها و نبایدهای استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
 .7ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی ()MVP
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erfanizade.com
 30 .1روز با قدرتمندترین عبارت های تاکیدی
 .2خودهیپنوتیزم آهنربای پول و ثروت
 .3خودهیپنوتیزم آهنربای شانس
 .4خودهیپنوتیزم اعتماد به نفس فوری
 .5خودهیپنوتیزم افزایش تمرکز و خودهیپنوتیزم یادگیری سرعتی
 .6خودهیپنوتیزم افزایش حافظه
 .7خودهیپنوتیزم افزایش حس شوخ طبعی
 .8خودهیپنوتیزم افزایش ساعات مطالعاتی
 .9خودهیپنوتیزم انرژی نامحدود
 .10خودهیپنوتیزم ببخش و رها شو
 .11خودهیپنوتیزم بهانه جویی ممنوع
 .12خودهیپنوتیزم پر کردن خال روابط عاطفی
 .13خودهیپنوتیزم جذب پول و ثروت
 .14خودهیپنوتیزم جذب فوری ثروت
 .15خودهیپنوتیزم جذب نیمه گمشده
 .16خودهیپنوتیزم جذب همسر ثروتمند
 .17خودهیپنوتیزم حسادت ممنوع
 .18خودهیپنوتیزم دستیابی به اهداف
 .19خودهیپنوتیزم دستیابی به فیتنس و تناسب اندام
 .20خودهیپنوتیزم رهایی از افسردگی
 .21خودهیپنوتیزم رهایی از ترس از شکست
 .22خودهیپنوتیزم رهایی از ترس از شکست
 .23خودهیپنوتیزم شادی نامحدود
 .24خودهیپنوتیزم شغل رویایی
 .25خودهیپنوتیزم عزت نفس
 .26خودهیپنوتیزم فروش میلیونی
 .27خودهیپنوتیزم قوی ظاهر شدن در روابط عاطفی
 .28خودهیپنوتیزم کاهش وزن
 .29خودهیپنوتیزم کسب درآمد دلخواه
 .30خودهیپنوتیزم مدیریت زمان
 .31خودهیپنوتیزم مورد پسند خانم ها واقع شدن
 .32خودهیپنوتیزم موفقیت در کنکور و آزمون
 .33خودهیپنوتیزم موفقیت در مصاحبه های شغلی
 .34خودهیپنوتیزم موفقیت نامحدود
 .35خودهیپنوتیزم نظم و اضباط
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Digiwp
 .1افزونه صدور فاکتور ووکامرس
 .2افزونه وردپرس  -افزونه Wordpress keyword tool
 .3افزونه وردپرس  -افزونه سئو Yoast SEO Premium
 .4قالب وردپرس  -قالب شگفت انگیز Betheme
 .5قالب وردپرس  -قالب فروشکاهی Revo

EzzatKhah.com
 .1پاراسل زندگی
 .2پکیج االن وقتشه
 .3آربی  ،دوره جامع فروش در آمازون و علی بابا (کامل)

wp-qaleb.ir
 .1بی تی نیوز
 .2پورتال تفریحی آشیانه
 .3کلکسیون طراحی 3
 .4مجله خبری و تفریحی فرهنگ

@clubketab

FaraDars
.1

(مقدماتی تا پیشرفته) Android Programming

CSharp .2
Javascript Programming .3
Jquery Javascript Library .4
Ms Word .5
PHP .6
python-programming .7
Typing with 10 Fingers .8
Web Design Using CSS .9
 .10آموزش ( Adobe Lightroomادوبی الیت روم) برای ویرایش و روتوش تصاویر
 .11آموزش ( CCNP Switchسوئیچ سیسکو)
 .12آموزش HTML
 .13آموزش اصول نگارش مقاله علمی
 .14آموزش اصول مطالعه – مهارت های تند خوانی و دقیق خوانی
 .15آموزش اکسل ()Microsoft Office Excel 2016
 .16آموزش الگوهای طراحی ( )Design Patternsدر پایتون ()Python
 .17آموزش انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و تکاملی
 .18آموزش برنامه نویسی اسمبلی
 .19آموزش بوت استرپ ( )Bootstrapبرای طراحی صفحات وب
 .20آموزش پایتون تکمیلی فرادرس
 .21آموزش پردازش تصویر با OpenCV
 .22آموزش پالگین گرس هاپر ( )Grasshopperبرای طراحی پارامتریک در راینو ()Rhino
 .23آموزش تکمیلی برنامه نویسی  Rو نرم افزار RStudio
 .24آموزش خوشه بندی تفکیکی با نرم افزار R
 .25آموزش داده کاوی در RapidMiner
 .26آموزش ذخیره و بازیابی اطالعات
 .27آموزش ریاضیات عمومی 1
 .28آموزش ساخت اپلیکیشن دیکشنری صوتی دو زبانه با قابلیت تشخیص صدای کاربر
 .29آموزش ساخت اپلیکیشن کتاب و کار با داده ها در اندروید
 .30آموزش ساخت بازی حدس تصویر برای اندروید
 .31آموزش ساخت بازی ساده در ویژوال بیسیک
 .32آموزش ساختمان گسسته (مرور و حل تست های کنکور کارشناسی ارشد)
 .33آموزش ساختمان گسسته با رویکرد حل مسأله
 .34آموزش سیستم عامل (مرور – تست کنکور ارشد)
 .35آموزش سیستم عامل لینوکس ( – )Linuxمقدماتی
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 .36آموزش شبیه سازی مدارات  FPGAبا Quartus II
 .37آموزش شبیه سازی و کنترل ربات با اندروید ()Android
 .38آموزش شناسایی سیستم
 .39آموزش طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا Verilog
 .40آموزش طراحی سیستم های فازی عصبی یا  ANFISبا استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی
 .41آموزش طراحی الگوریتم به همراه حل مثال های عملی
 .42آموزش طراحی قالب های تزریق پالستیک با سالیدورکز
 .43آموزش معماری کامپیوتر با رویکرد حل مساله  -مقدماتی
 .44آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات
 .45آموزش کاربردی برنامه نویسی وب با جی کوئری
 .46آموزش کورل پیشرفته
 .47آموزش مبانی مدیریت پروژه با رویکرد PMBOK
 .48آموزش مدیریت زمان جهت بهره وری شخصی و حرفه ای
 .49آموزش مرور و حل تست های کنکور کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
 .50آموزش مقاومت مصالح
 .51آموزش مکاترونیک کاربردی  1و 2
 .52مجموعه آموزش های واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک
 .53آموزش نتورک پالس ()Network+
 .54آموزش نرم افزار ETABS
 .55آموزش نرم افزار  ProcessMakerبرای مدل سازی فرایندهای کسب و کار
 .56آموزش نرم افزار آنالیز اجزای محدود  – ABAQUSمقدماتی
 .57آموزش نرم افزار طراحی گرافیکی Adobe Illustrator
 .58آموزش نظریه گراف و کاربردها
 .59آموزش ویژوال بیسیک دات نت ()Visual Basic.NET
 .60آموزش یادگیری ماشین
 .61ارتباط با دیتابیس سمت سرور در اندروید
 .62امنیت شبکه های کامپیوتری و آموزش ویندوز 10
 .63برنامه نویسی آردوینو
 .64طراحی الگوریتم
 .65گنجینه آموزش های برنامه نویسی کاربردی متلب — از مقدماتی تا پیشرفته
 .66مجموعه آموزش های الگوریتم رقابت استعماری در متلب
 .67مجموعه آموزش های الگوریتم مورچگان در متلب
 .68مجموعه آموزش های بهینه سازی چند هدفه در متلب
 .69مجموعه آموزش های پایه ای میکروکنترلر  AVRو نرم افزار CodevisionAVR
 .70مجموعه آموزش های معادالت دیفرانسیل به همراه حل نمونه سئواالت آزمون کارشناسی ارشد
 .71مجموعه آموزش های نگارش متون علمی در LaTeX
 .72ویدئوی آموزش ایندیزاین ( )InDesignبرای چاپ و صفحه آرایی کتاب و مجالت
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 .73آموزش سیستم عامل
 .74آموزش نظریه زبان ها و ماشین ها

HamAmoz
 .1جذب مشتری)(1,2,3
 .2آموزش نرم افزار MSP 2016
 .3آیین نگارش مکاتبات اداری
 .4ارتباط حرفه ای با مشتری
 .5استارتاپ؛ چگونه مدیریت کنیم؟
 .6استارتاپ؛ فرهنگ کار و تیم کاری
 .7اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه ای
 .8اصول و مبانی اقتصاد
 .9انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه
 .10بازاریابی الکترونیکی
 .11برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای
 .12بسته استارتاپی دانشگاه استنفورد
 .13تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 .14تفکر استراتژیک
 .15چطور با خالق باشیم؟
 .16خلق و مدیریت برند
 .17دکمه اقدام (فرمول  5ثانیه ای تست شده و تضمینی برای تحولی بزرگ و فوری در زندگی)
 .18رقابت برای بازنده هاست
 .19روش های کمی مالی
 .20سخنرانی و فن بیان
 .21فروشندگی حرفه ای و موثر
 .22کارآفرینی اجتماعی
 .23مدیریت سبد پروژه ها ( پورتفولیو )
 .24مدیریت بودجه در پروژه
 .25مدیریت تبلیغات و پیام
 .26مذاکره استراتژیک
 .27مصاحبه و نگارش رزومه تاثیرگذار
 .28مقدمات امور مالی شرکتی
 .29مقدمات بازارها،نهادها و ابزارهای مالی
 .30مقررات اصول بازارسرمایه
 .31نرم افزار حسابداری سپیدار
 .32یادگیری لغات زبان ()Master Vocab
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Hamyar.co
 .1دوره جامع  ۰تا  ۱۰۰آموزش طراحی سایت و آموزش طراحی فروشگاه اینترنت
 .2آموزش ایمیل مارکتینگ
 .3همایش تدپنل کسب درآمد دالری
 .4معارفه سیزدهمین دوره وبمستران هوشمند
 .5آموزش پالگین نویسی فروشگاهساز ووکامرس
 .6آموزش پیشرفته طراحی قالب وردپرس
 .7آموزش طراحی سایت دو زبانه
 .8آموزش کار با وردپرس
 .9افزایش امنیت در وردپرس
 .10اموزش اتوماتیک کردن وردپرس
 .11دوره وبمستران هوشمند 2
 .12دوره وبمستران هوشمند 3
 .13دوره وبمستران هوشمند 6
 .14طراحی سایت خبری بدون یک خط کدنویسی
 .15کارخانه تولید اطالعات
 .16کسب درآمد از وردپرس ۲
 .17مدیریت هوشمند سایت
 .18گردهمایی وبمستران هوشمند ۹۶

ShirMohammadi
 .5حمید امامی

Kotob .1

 .6شریفی1

 .2بقوسیان

 .7شریفی2

 .3بهرامپور

 .8معین

 .4حاجی محمدی

Konkori
 .1کنکور آسان است

 .3آفبا

 .5آال و پرواز کنکوری

 .2حرف آخر (کل دروس)

 .4ونوس

 .6تمام کتاب های کاج
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Ideveloper.pro
 .1پروژه آماده افترافکت Comic Strip
 .2پروژه آماده افترافکت اخبار محلی
 .3پروژه اماده افتر افکت Dynamic SlideShow
 .4پروژه اماده افترافکت MODERN PHOTO GALLERY
 .5پروژه اماده افترافکت NEW BEGINNINGS
 .6پروژه اماده افترافکت امتیاز ستاره ای
 .7پروژه اماده افترافکت لوگو ساده
 .8پروژه اماده افترافکت نمایش متن و تصویر
 .9پروژه اماده افترافکت ویدیو تبلیغاتی
 .10پروژه اماده البوم عکس افترافکت
 .11پکیج بزرگ المنت های افترافکت
 .12دانلود پروژه آماده افترافکت IN

ipresta.ir
 .1افزونه شخصی سازی پیشرفته قالب دستچین
 .2پالگین وب سرویس جدید برای ماژول جامع پیامک
 .3قالب آریا
 .4قالب الکترومارکت
 .5قالب الکترون
 .6قالب بارمان
 .7قالب پارمیس پرستاشاپ
 .8قالب پانیذ پرستاشاپ
 .9قالب پانیذ پرستاشاپ فارسی
 .10قالب تمشک
 .11قالب دستچین
 .12قالب رسانه
 .13قالب سهند
 .14قالب مینا
 .15قالب نسیم
 .16قالب یلدا
 .17ماژول اشتراک گذاری محصول در شبکه های اجتماعی
 .18ماژول بلوک پیگیری سفارش
 .19ماژول پاپ آپ
 .20ماژول پاپ آپ ساده (پرستاشاپ )1.6
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 .21ماژول تب اسالیدر
 .22ماژول جامع پیامک
 .23ماژول قیمت گذاری پویا (براساس نرخ ارز)
 .24ماژول کلید اشتراک گذاری در تلگرام
 .25ماژول یکپارچه درگاه پرداخت (تمام بانک ها)

Iran-academy
 .1استاندارد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان
 .2استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان
 .3استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
 .4استاندارد مدیریت زیست محیطی
 .5تشریح الزامات و ممیزی داخلی (IMSشامل هشت گواهینامه)
 .6دوره آموزشی استاندارد راهنمای آموزش
 .7دوره آموزشی استاندارد مدیریت زیست محیطی
 .8دوره آموزشی مدیریت و کنترل خشم ،اضطراب و افسردگی
 .9دوره اخالق در مدیریت
 .10دوره مجازی آموزش مدیریت نظام آراستگی S5
 .11دوره مهارتهای ارتباط تلفنی موثر (آموزش بازاریابی،مذاکره و فروش تلفنی)
 .12مدیریت زمان

iran123.org
 .1دوره امنیت سرور (لینوکس)
 .2دوره تخصصی هکر قانونمند
 .3دوره مهندسی معکوس نرم افزار (کرکینگ)
 .4راه مقابله با نفوذ در اندروید
 .5مشخصات دوره تحلیل حفره های امنیت

shamsi.co
 .1آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی
 .2آموزش کسب و کار اینترنتی از صفر تا صد
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Jadoyebavar.ir
 .1استر هیکس -قانون جذب – راههای بدست اوردن نشاط زندگی
 .2استر هیکس – جری هیکس -توضیحاتش درباره اولین ارتباط استر با ابراهام هیکس
 .3استر هیکس -قانون جذب -سوال -جواب – احساس -اجرا سانفرانسیسکو
 .4کوین ترودو – چگونه یک ماشین پول سازی همیشگی بسازیم
 .5کوین ترودو سمینار دوره دوبله برداشتن موانعی که باعث موفقیت و پیشرفت میشوند
 .6کوین ترودو-برداشتن موانعی که باعث موفقیت و پیشرفت میشوند زیر نویس فارسی
 .7استر هیکس تصویری رم – ایتالیا  ۲۰۱۶قانون جذب و احساسات
 .8استر هیکس سمینار تصویری از غم – اندوه به شادی
 .9انتونی رابینز -سمینار تصویری – چگونه خالق زندگی خارق العاده خود باشیم
 .10باب پراکتور وبینار تصویری قانون فراموش شده در زندگی
 .11جول اوستین -سمینار تصویری -به خدا اعتماد کن و متفاوت نگاه کن زیر نویس
 .12جول اوستین – وقتی تصمیم بگیرید به دستور خداوند راهها باز میشوند
 .13جول اوستین سمینار تصویری خداوند همه چیز را تحت کنترل ما دراورده
 .14دکتر وین دایر سمینار با موضوع درباره هستی انسان و اینکه ما همه جزیی از خداوندیم
 .15لس براون با موضوع برنامه ریزی و هدف در زندگی و حرکت به سوی موفقیت
 .16لس براون سمینار شروع دوباره از همین نقطه ای که هستید
 .17مایکل برنارد بکویت – همه جواب ها از قبل در درونتان هست قانون جذب

kevintrudo.ir
 .1دوره کوین ترودو آرزوی تو دستور توست
 .2قسمت  1و  2آرزوی تو دستور توست

KhaneSarmaye.com
 .1پکیج نخبگان بورس (محصوالت کامل خانه سرمایه)
 .2خرید پله ای روش مارتینگل
 .3دوره آنالین آموزش فیلتر نویسی دیده بان بازار بورس
 .4دوره آنالین فـنون و ابراز های تحلیل تکن
 .5دوره آنالین ورود به دنیای بورس در  ۳روز
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kmpub.ir
 .1آموزش ترجمه انگلیسی

Lynda
تمام آموزش ها سایت اپلود شده است

JazireyeZaban.com
 .1مکالمه به روش  504منوچهری

maktabkhooneh.org
 .1آموزش اندروید
 .2آموزش اندروید  -نسخه اولیه
 .3آموزش برنامه نویسی با پایتون (مقدماتی)
 .4آموزش برنامه نویسی با پایتون (پیشرفته)
 .5آموزش برنامه نویسی وب با زبان  phpو فریمورک الراول
 .6آموزش برنامه نویسی وب با فریمورک جنگو
 .7آموزش برنامهنویسی با نرمافزار متلب MATLAB
 .8آموزش مقدماتی نرمافزار آباکوس Abaqus
 .9اصول بازاریابی
 .10تحلیل دادههای بزرگ با نرمافزار متلب
 .11حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
 .12طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer
 .13طراحی وب سایت ()Front-End
 .14مدیریت عملیات
 .15نرمافزار  COMFAR IIIبه همراه مبانی مطالعات اقتصادی

manisoft
 .1آموزش طراحی آلبوم عروس در فتوشاپ ویژه آتلیه
 .2آموزش گرفتن عکس های پرسنلی
 .3اموزش تدوین تجاری با پریمیرپرو  -سری اول
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modirsabz.com
 .1بازاریابی با اینستاگرام
 .2تبلیغنویسی در وب
 .3دانلود  ۱۰کتاب کتابخانه موفقیت برایان تریسی
 .4دانلود کتاب الکترونیکی خالقیت و حل مسئله ۲۰۱۵
 .5دستورالعمل کارخانه تولید اطالعات
 .6سئو گوگل
 .7سئو گوگل – با معرفی آلگوریتم کبوتر
 .8ستارگان ایمیل مارکتینگ
 .9شکستن مرزهای عملکرد
 .10صوت شکستن مرزهای عملکرد
 .11صوت کتاب فروش موفق
 .12فیلم وبینار استراتژی ،کلید پیروزی بر رقیبان
 .13فیلم وبینار خلق تجربه لذتبخش برای مشتریان
 .14فیلم وبینار رازهای ساخت و فروش محصوالت آموزشی گران
 .15فیلم وبینار کسب درآمد از برگزاری وبینار
 .16قورباغه را ببوس! برایان تریسی
 .17کتاب الکترونیکی بازاریابی عصبی
 .18کتاب الکترونیکی درآمد رویایی
 .19کتاب الکترونیکی شکستن مرزهای فروش
 .20کتاب الکترونیکی واگذاری کارها -برایان تریسی
 .21کتاب رهبری کسبوکار – برایان تریسی
 .22کلوپ کارخانهداران تولید اطالعات
 .23مجموعه کتابخانه موفقیت برایان تریسی

Modirweb.com
SEO Magic .1

theme-market.ir
 .1افزونه وردپرس چند زبانه کردن سایت wpml
 .2قالب وردپرس آژانس مسافرتی و گردشگری سیتی تور قالب City Tours
 .3قالب وردپرس مسافرتی جهانگرد قالب explore
 .4قالب وردپرس وبالگی فولد  + foldبسته نصبی
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monyms.ir
 .1طرز فکر یک میلیونر
 .2اجرایی کردن ارزوهایتان
 .3ارتعاشات انرژی – متصل شدن به منبع
 .4باالنس کردن کامل چاکراها
 .5بدست اوردن سالمتی
 .6بهبود حافظه
 .7بهبود هوش
 .8بینی رویایی
 .9بیوکنزی تغییر رنگ چشم آبی
 .10بیوکنزی تغییر رنگ چشم سبز
 .11بیوکنزی چشم کهربایی یا طالیی
 .12ترک سیگار
 .13تغییر رنگ چشم آبی در  ۲۹روز (تضمینی)
 .14تغییر رنگ چشم سبز در  ۲۹روز (تضمینی)
 .15توسعه دادن کاریزما
 .16توسعه طرز فکر یک ذهن برنده
 .17جذب پول مغناطیس ثروت
 .18جذب همسر
 .19جذب یک مرد _ پیداکردن همسر خود
 .20چشمان درشت
 .21چطور افسردگی اول صبح را متوقف کنیم
 .22حجیم شدن موها
 .23حذف موهای زائد
 .24دور کردن افسردگی پیداکردن خوشبختی
 .25رشد  ۲۰میلیمیتری روزانه مو
 .26رها شدن از تجربه های اسیب زا
 .27روشن کننده پوست
 .28سالمتی جسمانی
 .29قدرت قدردانی  1و  2و 3
 .30قلب شکسته خود را درمان کنید
 .31کاهش وزن
 .32مدیتیشن چاکرا گلو
 .33مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی
 .34مدیتیشن چاکرای قلب
 .35مدیتیشن قانون جذب
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 .36مدیتیشن محبت
 .37مدیریت خشم
 .38موهای بلوند
 .39یادگیری بخشش و عفو خود

Moobmoo.com
 .1آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید
 .2آموزش افکت های  Timeدر افترفکت
 .3آموزش امکانات جدید Logic Pro
 .4آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای در اتوکد
 .5آموزش پرواز هواپیما در افتر افکت
 .6آموزش پروژه صدور فاکتور در اکسس
 .7آموزش پروژه محور بانک های اطالعاتی
 .8آموزش پیشرفته نرم افزار VMware
 .9آموزش ترسیم قوس های پنج اوهفت
 .10آموزش حرکت دوربین در فیلم برداری
 .11آموزش صفر تا صد طراحی سایت استاتیک
 .12آموزش طراحی دیکشنری در اکسس
 .13آموزش طراحی سیستم مدیریت تاکسی سرویس در اکسس
 .14آموزش طراحی سیستم مدیریت و نوبت دهی مطب در اکسس
 .15آموزش طراحی سیستم مکانیزه بایگانی در اکسس
 .16آموزش طراحی وب سایت با جومال ۳
 .17آموزش کاربردی  Basic4Androidفصل ۲
 .18آموزش کاربردی و پروژه محور فتوشاپ
 .19آموزش نرم افزار الیت روم
 .20آموزش نکات اساسی تصویر در افتر افکت
 .21آموزش ویدئویی  ۷۰تابع پرکاربرد اکسل
 .22آموزش ویروس یابی و محافظت از کامپیوتر
 .23تطبیق پیش زمینه با پس زمینه
 .24دانلود آموزش Adobe Audition CC
 .25دانلود آموزش Adobe Illustrator CC
 .26دانلود آموزش Adobe Photoshop CC
 .27دانلود آموزش امنیت مودم و اینترنت
 .28دانلود آموزش تکنیک های طراحی لوگو
 .29دانلود آموزش جامع Google Analytics
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Word 2016  دانلود آموزش جامع.30
 دانلود آموزش جامع بازاریابی ایمیلی.31
 دانلود آموزش شبکه اجتماعی واین.32
 دانلود آموزش طراحی طال و جواهر.33
Camera RAW  دانلود آموزش کاربردی.34
۱۰  دانلود آموزش کاربردی ویندوز.35
UVW mapping  دانلود آموزش مهارت در.36
 صفر تا صد طراحی سایت در فتوشاپ.37
 صفر تا صد فارسی سازی قالب وب سایت.38
 طراحی سایت و کسب درآمد از آن.39
 فایل های ناقص.40
Kaspersky  موزش آزمایشگاه.41
 موزش رنگ آمیزی عکس های سیاه سفید.42
 موزش روش های رفع ریپورت در تلگرام.43
 موزش ساخت شهر ویران در افترافکت.44
 موزش طراحی دفترچه تلفن در اکسس.45
VUE  موزش نرم افزار.46
 نکات حرفه ای برای مدلسازی طال و جواهر.47
 نکات حرفه ای برای مدلسازی طال و جواهر.48
49. 3ds max 2013 training
50. 48 Commercial Editing Techniques with Premiere Pro
51. AAA Logo
52. Accounting With Excel 2016
53. Active Boot Disk
54. Agahi tarhim
55. Android App Development Essential Training
56. Angular5 Training
57. Asp net mvc4
58. Automate things in wordpress
59. Banner Design Pack in 7 min
60. Bootstrap 3 Essential Training
61. Business banner design
62. Camtasia
63. Combine Pictures With Color Correction
64. Cover In After Effect
65. Creating an animated infographic with edge animate
66. Design the Web Creating a Repeating Background in Photoshop
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67. Design the Web Creating a Sortable Table
68. Design the Web HTML Background Video
69. Design The Web Styling A Table
70. Designing digikala online store
71. Eight Things Everyone Should Know About Photoshop
72. Flyer Design
73. HTML5 CSS3
74. Interface Design
75. Java tutorials
76. Java Essential Training
77. Javascript full tutorial
78. Javascript training
79. Jewelry Design With Zbrush
80. Jewelry Designing In Modo 5 Stone Ring
81. Laravel framework training
82. Learn angularjs 2 the basics
83. Learn seo and backlinks in one hour
84. Learn Seo And Backlinks Exercise Files
85. Letterhead Design
86. Make Money From Photoshop
87. Maya 2018
88. Microsoft Access.2016
89. Microsoft Excel.2016
90. Moharam Poster
91. Mohre Khatam
92. Oracle database training
93. Photo design in photoshop
94. Professional Photo Editing
95. WordPress Ecommerce Easy Digital Downloads

Nabegheha.com
 اموزش هک و امنیت نابغه ها.1
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NikAmooz.com
 .1آموزش  - SQL Server 2014فیلم )[Hello SQL Server](Update
 .2آموزش ADO.NET
 .3آموزش ( C#.NETسی شارپ)
 .4آموزش ساخت ربات تلگرام در سی شارپ
 .5افسانه دیتابیسهای رابطهای در )SQL Server(Update
 .6بسته تکمیلی کار و آموزش SQL Server
 .7بسته شروع کار با )SQL Server(Update
 .8دانلود کارگاه آشنایی با علم داده (استفاده از پایتون و )SQL Server 2017
 .9فیلم کارگاه معرفی ASP.NET Core(Update) 1.0

Oxima.ir
 .1لطفا برنامه نویسی اندروید را حرفه ای یاد بگیرید
 .2لذت برنامه نویسی وب با الراول 5.6
 .3جاوااسکریپت را قورت بده
 .4طراح حرفه ای صفحات وب باشید
 .5یک قدم فراتر ،با پرداخت درون برنامه ای

Paravid.com
 .1اموزش 0تا 100کالی لینوکس
 .2برنامهنویسی شل اسکریپت در سیستم عامل لینوکس
 .3دوره آموزشی امنسازی سیستمعامل لینوکس ()Linux OS Hardening
 .4دوره آموزشی رایانش ابری
 .5طراحی و توسعه وب پیشرفت
 .6طراحی و توسعه وب مقدماتی
 .7متخصص اندروید
 .8وب هکینگ
 .9تست نفوذ و امنیت وایرلس
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parsclick.net
 .1آموزش تصویری فریم ورک
 .2آموزش جاوا اسکریپت
 .3آموزش ساخت واسط گرافیکی در Python
 .4آموزش فارسی CSS3
 .5دوره تصویری آموزش  – Swiftبه زبان فارسی
 .6دوره تصویری آموزش پیشرفته ی کار با  Joomlaو طراحی وب سایت خبری
 .7دوره تصویری آموزش ساخت برنامه برای آیفون و آیپد با Swift

persiangfx.com
 .1آموزش افتر افکت ساخت افکت های پارتیکل تنها با چند کلیک به صورت حرفه ای
 .2آموزش کامل ترین ابزار روتوش حرفه ای تصاویر در فتوشاپ Ultimate Retouch 2015 -
 .3آموزش ویدئویی و جامع انیمیشن سازی دو بعدی به سبک دیرین دیرین در افتر افکت  -به زبان فارسی
 .4آموزش ویدئویی پرتره کردن تصاویر به سبک آتلیه های حرفه ای در فتوشاپ  -زبان فارسی  +فایل الیه باز
 .5آموزش ویدئویی ویژه ی افترافکت  -طراحی و ساخت لوگوهای پالیگان به صورت متحرک به زبان فارسی
 .6مجموعه آموزش طراحی مهر های خاتم قدیمی در فتوشاپ به زبان فارسی به همراه ابزار مورد نیاز

Raveshmotalee.ir
 .1آموزش روشهای مطالعه ،تندخوانی و تقویت حافظه
 .2هدف نویسی پیشرفته

reactapp.ir
 .1آموزش Redux
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radiomosbat.com
 ۹ .1راز موفقیت
 13 .2روش برنامه ریزی افراد موفق
 ۲۱ .3ویژگی میلیونرهای خود ساخته
 ۴۰ .4درس الزم برای کارآفرینی
 .5استفاده یا سو ء استفاده از زمان
 .6انرژی بخشیدن به ذهن و زندگی
 .7ایجاد انگیزه موفقیت
 .8ایجاد جهش در شغل و تجارت
 .9بله یا خیر
 .10بهترین سال زندگیتان را تجربه کنید
 .11بیندیشید و ثروتمند شوید
 .12بیندیشید و ثروتمند شوید (ورژن کوتاه)
 .13تاثیر روابط در فروش بیشتر
 .14ترفندهایی برای فروش بیشتر
 .15تغییر بزرگ
 .16تکنیک های مذاکره در خرید و فروش
 .17ثروتمندترین مرد بابل
 .18جادوی انضباط شخصی
 .19جادوی جهت دار کردن زندگی
 .20جوان و ثروتمند بازشسته شوید
 .21چرا برخی ازدواجها موفق هستند و برخی دیگر شکست میخورند
 .22چطور قهرمان زندگی خود باشیم
 .23چه کسی پنیر مرا جابجا کرد ؟
 .24چه کسی پول مرا برداشت ؟
 .25حتما الزم نیست با استعداد باشید
 .26حقایقی درباره دروغ
 .27خود باوری و اعتماد به نفس
 .28دره ها و قله ها
 .29راز های فروش بیشتر
 .30راز های فروش موفق
 .31رازهایی برای جذب مشتریان جدید
 .32راهنمای تعیین اهداف و دستیابی به آنها
 .33راهنمای ثروتمند شدن
 .34رسیدن به استقالل مالی
 .35زندگی نامه افراد مشهور
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 .36ضریب هوش اقتصادی
 .37قدرت اراده
 .38قدرت الهام و ندای درونی
 .39قطار کارآفرینی
 .40قهرمان ماراتن زندگی
 .41قوانین نانوشته تجارت
 .42کارآفرینی به سبک فرماندهان نظامی
 .43کسب اولین یک میلیون دالر
 .44کلید موفقیت های استثنایی
 .45کنترل زندگیتان را بدست بگیرید
 .46مدیریت بحران
 .47مدیریت تغییرات زندگی
 .48مدیریت درونی
 .49مدیریت زمان
 .50مدیریت کاربردی زمان
 .51مردان مریخی زنان ونوسی
 .52معجزه مثبت اندیشی
 .53موفقیت  ،حقیقتی که از درون آغاز می شود
 .54موفقیت در فروش
 .55هدیه
 .56هشت راه برای داشتن رابطه ی موفق
 .57هوشمندانه کار کنید  ،سخت کار نکنید
 .58ویژگی های مدیران موفق
 .59یک ایده ماندگار چطور ساخته میشود؟

Roocket.ir
 Unit Test .1در جاوااسکریپت
 .2آشنایی کامل با Angular Cli
 .3آموزش gulpjs
 .4آموزش mongodb
 .5آموزش ReactJs
 .6آموزش Redux
 .7آموزش webpack
 .8آموزش پروژه محور Vuex
 .9آموزش پکیج نویسی الراول[]update
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 .10آموزش جاوااسکریپت ]ES6[Update
 .11آموزش جاوااسکریپت  ES7و ES8
 .12آموزش دیزاین پترن ها
 .13آموزش شی گرایی php
 .14آموزش کامل css grid
 .15آموزش کامل عبارات باقاعده Regular Expressions -
 .16استفاده از  Redisدر الراول
 .17اصول طراحی شی گرا SOLID
 .18مدیریت پروژه های متنباز با  gitو github
Bootstrap .19
Familiar with Phalcon Framework .20
JavaScript .21
jQuery .22
Laravel Package Programming .23
Material Design Android .24
Meet Angular.js .25
OOP in Java .26
PHP 7 New Features .27
TypeScript .28

Royalmind.ir
.1

مباحثه دو استاد افسانه ای دکتر وین دایر ،استرهیکس

 .2باب پراکتور
 .3برایان تریسی
 .4پیش به سوی ثروت  ،اصول طالیی دستیابی به استقالل مالی
ِ
 .5جول اوستین
 .6دارن هاردی
 .7دوره جامع هدف گذاری بر اساس آموزه های دارن هاردی و جیم ران
 .8سمینار بهترین سال زندگی شما-جیم ران
 .9سمینار اصول موفقیت  -جک کنفیلد
 .10سمینار بهترین سال زندگی شما  -جیم ران
 .11سمینار چگونه خالق زندگی خارق العاده ای باشیم  -آنتونی رابینز
ِ
 .12سمینار قدرت مشیت الهی  -وین دایر
 .13کتاب صوتی تفکر بهتر زندگی بهتر  -جول اوستین
 .14کتاب قدرت عادت  -چارلز دوهیگ
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 .15کتاب اصول موفقیت  -جک کنفیلد
 .16کتاب صوتی تفکر بهتر زندگی بهتر  -جول اوستین
 .17کتاب قدرت عادت  -چارلز دوهیگ
 .18کتاب الکترونیکی اثر مرکب  -دارن هاردی
 .19کتاب صوتی تفکر بهتر زندگی بهتر  -جول اوستین
 .20کتاب قدرت عادت  -چارلز دوهیگ
 .21کتاب الکترونیکی بخواهید تا به شما داده شود  -استر هیکس
 .22کتاب صوتی تفکر بهتر زندگی بهتر  -جول اوستین
 .23کتاب قدرت عادت  -چارلز دوهیگ
 .24کتاب بهترین سال زندگی شما  -دارن هاردی
 .25کتاب صوتی -ثروتمندترین مرد بابل
 .26کتاب صوتی قدرت من هستم  -جول اوستین
 .27مباحثه دو استاد افسانه ای دکتر وین دایر ،استرهیکس
 .28رابطه شکست و موفقیت با ضمیرناخودآ گاه
 .29لس براون رویای شما امکانپذیر است
 .30لس براون تحقق رویای شما ضروری است
 .31کتاب هفت اصل دستیابی به ثروت و کامیابی – جیم ران
 .32کتاب قدرت ضمیر ناخودآ گاه شما  -دکتر جوزف مورفی
 .33کتاب-تو ثروتمند زاده شده ای – باب پراکتور
 .34کتاب تفکر بهتر زندگی بهتر – جول اوستین
 .35کتاب تزلزل ناپذیر – آنتونی رابینز
 .36کتاب الکترونیکی خواستن توانستن است  -جول اوستین
 .37کتاب اکنون می توانم به وضوح ببینم – وین دایر
 .38کتاب قدرت من هستم (جول اوستین)
 .39اصول دوازده گانه هدف گذاری (مقاله-ویژه)
 .40کتاب الفبای موفقیت – باب پراکتور
 .41قانون X10
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samintheme
 .1کد 5بیمه و خدمات تامین اجتماعی
 .2کد 20شرکتهای تبلیغاتی
 .3کد 25آموزشگاه زبان
 .4کد 27دکوراسیون ،طراحی داخلی
 .5کد 29خدمات ساختمانی ،نوسازی
 .6کد 46هاستینگ
 .7کد -54باربری و حمل و نقل
 .8کد -56خدمات تاسیسات
 .9کد  -80هتل داری
 .10کد  -92آرایشگر و آرایشگاه
 .11کد  -104قالب گل فروشی وردپرس
 .12کد  -107محیط زیست و انرژی سبز
 .13کد -52زیبایی و ماساژ درمانی

seminarma.com
 .1پکیج آموزشی فن بیان و اصول سخنوری  -نسخه دانلودی
 .2مغز ثروت ساز  1و  2و 3
 .3پکیج جامع تندخوانی  -تقویت حافظه
 .4کتاب صوتی تجسم خالق
 .5کتاب صوتی چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
 .6کتاب صوتی کیمیاگر
 .7مذاکره در فروش  -فروشنده حرفه ای
 .8یادگیری زبان دوم
 .9شناخت دروغگوها از طریق زبان بدن
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Store.oghabha.com
 ۵ .1درس یک میلیونر
 .2آب ژاول روانی
 .3آرایش و پیرایش
 .4آموزش حل مسائل
 .5آموزش و پرورش
 .6اثبات باورها
 .7اراده (هدف)
 .8ازدواج پایان یا آغاز
 .9اسرار سکوت
 .10اسکلت بتنی یا آهنی
 .11اعتیاد از نوعی دیگر
 .12اکسیر خوشبختی
 .13انعطاف پذیری
 .14انگیزه
 .15بازی
 .16برنامه آموزشی عادت های نو
 .17بسته مهارتهای خانوادگی
 .18بسته مهارتهای فردی
 .19بسته مهارتهای معنوی-تندرستی
 .20بهترین دوست
 .21پلیس 110
 .22ترک عادات غلط
 .23ترکۀ آلبالو
 .24تصویری ده نمک
 .25تفکر خوشبختی
 .26جامعه یا فرد؟
 .27جوانان – کنکور – استرس
 .28حقیقت و واقعیت
 .29خانواده خوشبخت
 .30خجولی()1
 .31خجولی()2
 .32خلبان دانا
 .33خیانت در زندگی مشترک
 .34درد خوب
 .35دو اتفاق در یک زمان
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 .36زندگی یا زنده بودن
 .37سمینار از جهنم تا بهشت
 .38سمینار تصویری راز چراغ جادو
 .39سمینار چرا چشمها را باید شست؟(صوتی-دانلودی)
 .40سمینار حلقه گمشده
 .41سمینار سرطان روح
 .42سمینار سیبات را گاز بزن(صوتی-دانلودی)
 .43سمینار صوتی تربیت فرزندان
 .44سمینار صوتی شادباشید
 .45سمینار قاتل خاموش
 .46سمینار ماموریت زندگی
 .47صبحانه با محمود معظمی
 .48فایل کلی سمینار شادباشید و ثروتمندشوید(اردیبهشت)۹۴
ُُ
 .49فایل کلی یک قلپ دهنمک
 .50فن مذاکره
 .51فیلم راز توسط محمود معظمی
 .52قهرمان زندگی
 .53کتاب الکترونیک ده نمک
 .54کتاب الکترونیک شادباشید و ثروتمندشوید-محمود معظمی
 .55کتاب الکترونیک مطمئن باش هر روز زندگیات بهتر میشود!
 .56کتاب الکترونیک هدف-محمود معظمی
 .57کج خیالی(بدبینی)
 .58کلی سمینار سال نو،رخت نو،فکر نو
 .59لغتنامه(ارتباط موثر)
 .60مدار فروش
 .61مدیریت استرس و اضطراب
 .62مدیریت زمان-وقت
 .63مهارتهای اجتماعی
 .64موانع یادگیری
 .65موفقیت ساده است
 .66هدف گذاری
 .67هنر سکوت
 .68وقتی همه جا آسفالت میشود
 .69یک قلپ شاد باشید و ثروتمند شوید
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TavanGary.com
 ۲۰+۴۰ .1نکته نبوغ عاطفی که پدران و مادران به ما نگفته اند
 .2آرشیو گوش نیوش های  ۳، ۲، ۱و ۴
 .3آموزش غیرحضوری امپراطوری رابطه
 .4از والدین کامل تا والدین کافی (دکتر شیری و دکتر حسن حمیدپور)
 .5ازدواج مثبت
 .6بسته کامل “ساختن رابطه عاطفی بدون شکست”
 .7بسته کامل والدین توانگر
 .8بسته معنای زندگی
 .9بسته ویژه ازدواج (ازدواج مثبت  +ازدواج)۳۶۰
 .10بهبود و پیشگیری رابطه عاطفی پس از لغزش و خیانت
 .11پس از شکست بسته ( ۱صوتی)
 .12توانگر شو
 .13چگونه با برکت تر زندگی کنیم
 .14چهار شنبه ها با ناهید
 .15چگونه طبیب جان خویش شویم
 .16در جستجوی خویشتن
 .17راه عواطف در مردان (آرکتایپ پوزیدون)
 .18راه قدرت در زندگی (آرکتایپ زئوس)
 .19رهایی از حال بد افسردگی
 .20رهایی از شکست (پس از شکست)
 .21رهایی از کمال طلبی منفی(سومین بحث از شخصیت سالمتر من)
 .22سفر زندگی (رهایی از بی معنایی)
 .23شب قصه غیرحضوری
 .24شخصیت سالمتر من (رهایی از تله بی ارزشی)
 .25شفای زنانگی _ آشنایی با عشق و کیمیا گری آفرودیت خانه توانگری
 .26گفتگو بابا علیرضا و خاله غزال
 .27نبوغ عاطفی (سواد عاطفی پیشرفته) _ جذابترشدن و محبوب ماندن
 .28نبوغ عاطفی_ رهایی از مهرطلبی  ،از وابستگی ناسالم تا سالم
 .29نقشه راه شخصی

timecode.ir
تمام پیکج های سایت است ( باالی  200پکیج بود اسم هاش رو ننوشتیم )
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Welearn.site
 .1آموزش  Canvasدر HTML5
 .2آموزش  PHPبرای وردپرس کاران
 .3آموزش برنامه نویسی ابزارک ها در ورد پرس
 .4آموزش جامع  HTMLو  CSSاز صفر صفر و روان
 .5آموزش جامع بوت استرپ  Bootstrapاز صفر تا صد
 .6آموزش حرفه ای طراحی وب سایت شرکتی برپایه وردپرس
 .7آموزش طراحی و برنامه نویسی فروشگاه با ووکامرس فوق العاده جامع
 .8اموزش ثبت  0تا  100دامنه
 .9دوره تبدیل مگامنو به وردپرس

zaban.elmefarda.com
 .1آموزش انگلیسی  -دوره 1 , 2 , 3

zabanmarket.com
 .1آموزش زبان از طریق سریال  - Better Call Saulبخش اول-تا-بخش چهارم
 .2آموزش زبان با انیمیشن despicable me
 .3آموزش زبان با انیمیشن inside out
 .4دانلود کتاب phrasal verbs
 .5دانلود کتاب الکترونیک افعال محاوره
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( Template and pluginقالب و افزونه)
 .4قالب جومال

 .1افزونه های جومال

 .5قالب پرستاشاپ

 .2افزونه های وردپرس

 .6قالب HTML

 .3قالب وردپرس

باالی  200تا قالب و افزونه است که لیستش زیاد است
 .1افزونه تجاری وردپرس  Profile Builder Proپروفایل ساز پیشرفته
 .2افزونه های وردپرس  -افزایش سرعت موشک وردپرس
 .3افزونه های وردپرس  -افزونه Super Backup
 .4افزونه های وردپرس  -افزونه تجاری وردپرس ARForms
 .5افزونه های وردپرس  -افزونه تجاری وردپرس پپیشرفته پاپ آپ ساز Layered PopUp
 .6افزونه های وردپرس  -افزونه وردپرس WooCommerce MultiStep Checkout
 .7افزونه های وردپرس  -افزونه وردپرس دکان
 .8افزونه های وردپرس  -افزونه وردپرس ویژوال کامپوسر
 .9افزونه های وردپرس  -افزونه یوزر پرو
 .10افزونه های وردپرس  -سیستم پیشرفته نظرسنجی TotalPoll Pro
 .11افزونه های وردپرس  -مدیریت دانلود های وبسایت
 .12افزونه هماهنگساز وردپرس و میلرالیت
 .13افزونه وردپرس  Ultimate Tweakerفارسی نسخه ۲.۴.۲
 .14پوسته پورتالی شهر من
 .15پوسته وردپرس حرفه ای خبری محراب نیوز
 .16سیستم پیشرفته  VIPبا افزونه تجاری Restrict Content Pro
 .17قالب حرفه ای  HostGozarویژه هاستینگ
 .18قالب حرفه ای Xmarket
 .19قالب حرفه ای ژورنال نسخه اصلی ورژن 2.8.4
 .20قالب حرفه ای وردپرس نوین دانلود
 .21قالب فروشگاهی بیگی کاال  BigiKalaفراتر از قالب دیجی کاال
 .22قالب واوا قالب ویژه اپلیکیشن موبایل
 .23قالب وردپرس  -قالب تجاری صحیفه
 .24قالب وردپرس  -قالب چند منظوره بارست
 .25قالب وردپرس  -قالب شرکتی زفایر
 .26قالب وردپرس  -قالب فروشگاهی الو شاپ
 .31قالب وردپرس  -قالب وردپرس himarket

 .27قالب وردپرس  -قالب فروشگاهی پورتو

 .32قالب وردپرس  -قالب وردپرس startit

 .28قالب وردپرس  -قالب فروشگاهی شاپی استور

 .33قالب وردپرس  -قالب وردپرس چند منظوره AZOOM

 .29قالب وردپرس  -قالب فروشگاهی کات شاپ

 .34قالب وردپرس  -قالب وردپرس فروشگاهی نیلسن

 .30قالب وردپرس  -قالب وردپرس Be
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codefriend.ir
 .1آموزش فشرده تبدیل فایل  PSDبه ( HTMLپایه ای)
 .2آموزش ویدئویی  phpمقدماتی
 .3دوره آموزش ( Linux Ubuntuمقدماتی)
 .4دوره آموزش ( NPMپکیج منیجر)
 .5دوره آموزش PUG
 .6دوره آموزش ( Yarnپکیج منیجر)
 .7دوره آموزش بوت استرپ ۴
 .8دوره آموزش پروژه محور بوت استرپ ۴
 .9دوره آموزش دیتابیس و MySql
 .10دوره آموزش صفر تا صد PHP
 .11دوره آموزش صفر تا صد جی کوئری
 .12دوره آموزش طراحی قالب وردپرس (صفر تا صد)
 .13دوره آنالین اموزش HTML5
 .14دوره آنالین اموزش جاوا اسکریپت(بروز رسانی شهریور )۹۷
 .15دوره آنالین و رایگان اموزش ( Cssمقدماتی)
 .16دوره آنالین و رایگان اموزش ( Css3پیشرفته)
 .17دوره جامع آموزش NodeJs
 .18دوره طراحی رابط کاربری در فتوشاپ
 .19مقدمه و آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا

w3-farsi.com
 .1آموزش تصویری جاوا
 .2آموزش تصویری سی شارپ و کتاب
TreeLayer .3

scorize.com
6. recording-canada

1. apply for California

7. recording-Sweden

2. apply_or_not

8. Webinar Resume Writing

3. Chicago

9. Webinar Toefl 110

4. Grammar

10. writing

5. Maharat TOEFL
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Udemy.com
1.

UDEMY_ADOBE_AFTER_EFFECTS_CC_-_MOTION_TRACKING_AND_COMPOSITING_BASICS_TUTORIAL-H0WT0

2.

UDEMY_ADOBE_INDESIGN_CC_-_YOUR_COMPLETE_GUIDE_TO_INDESIGN_TUTORIAL-H0WT0

3.

UDEMY_ADOBE_LIGHTROOM_CC_-_PHOTO_EDITING_MASTERCLASS_TUTORIAL-H0WT0

4.

UDEMY_ADOBE_PREMIERE_PRO_CC_-_FAST_TRACK_TO_VIDEO_EDITING_TUTORIAL-H0WT0

5.

UDEMY_AFTER_EFFECTS_CC_-_THE_COMPLETE_GUIDE_TO_AFTER_EFFECTS_CC_TUTORIAL-H0WT0

6.

UDEMY_AFTER_EFFECTS_CC_-_THE_COMPLETE_MOTION_GRAPHICS_COURSE_TUTORIAL-H0WT0

7.

UDEMY_AFTER_EFFECTS_CC_2018_-_DESIGN_PROFESSIONAL_VIDEO_TRANSITIONS_TUTORIAL-H0WT0

8.

UDEMY_AFTER_EFFECTS_CS6_-_THE_COMPLETE_GUIDE_TO_ADOBE_AFTER_EFFECTS_TUTORIAL-H0WT0

9.

UDEMY_AJAX_PHP_SERVER_SIDE_VALIDATION_JSON_RESPONSE_TUTORIAL-H0WT0

10. UDEMY_API_INTRODUCTION_USE_JAVASCRIPT_AJAX_JSON_SOCIAL_CONNECTIONS_TUTORIAL-H0WT0
11. UDEMY_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_WEBSITE_CREATION_2018_NO_CODING_TUTORIAL-H0WT0
12. UDEMY_AWS_CERTIFIED_SOLUTION_ARCHITECT_-_ASSOCIATE_2018_TUTORIAL-H0WT0
13. UDEMY_BLOCKCHAIN_BASICS_-_A_PRACTICAL_APPROACH_TUTORIAL-H0WT0
14. UDEMY_BUILD_RESPONSIVE_WEBSITE_USING_HTML5_CSS3_JS_AND_BOOTSTRAP_TUTORIAL-H0WT0
15. UDEMY_CREATE_A_PHP_LOGIN_AND_REGISTRATION_SYSTEM_FROM_SCRATCH_2.0_TUTORIAL-H0WT0
16. UDEMY_CREATE_A_WEBSITE_BOOTSTRAP_4_RAPID_WEBSITES_DEVELOPMENT_TUTORIAL-H0WT0
17. UDEMY_CREATE_A_WORDPRESS_WEBSITE_IN_24_HOURS_OR_LESS_GUARANTEED_TUTORIAL-H0WT0
18. UDEMY_CRYPTOCURRENCY_BITCOIN_STEEM_BASED_SOCIAL_NETWORK_-_STEEMIT_TUTORIAL-H0WT0
19. UDEMY_FILM_PLUS_TV_MUSIC_PRODUCTION_AND_COMPOSITION_IN_LOGIC_PRO_X_TUTORIAL-H0WT0
20. UDEMY_GOOGLE_ADVANCED_SEARCH_-_FIND_STUFF_LIKE_A_BOSS_TUTORIAL-H0WT0
21. UDEMY_ILLUSTRATOR_CC_2018_-_FUNDAMENTALS_FOR_BEGINNERS_PLUS_5_PROJECTS_TUTORIAL-H0WT0
22. UDEMY_INTERMEDIATE_MICROSOFT_EXCEL_USING_CONDITIONAL_FORMATTING_TUTORIAL-H0WT0
23. UDEMY_INTRODUCTION_TO_DATA_ANALYSIS_USING_EXCEL_FOR_BEGINNERS_TUTORIAL-H0WT0
24. UDEMY_IT_NETWORKING_FUNDAMENTALS_FOR_COMPLETE_BEGINNERS_TUTORIAL-H0WT0
25. UDEMY_ITERATIVE_CALCULATION_IN_EXCEL_TUTORIAL-H0WT0
26. UDEMY_JAVASCRIPT_BASICS_MADE_EASY_FOR_BEGINNERS_TUTORIAL-H0WT0
27. UDEMY_JAVASCRIPT_ESSENTIALS_GET_STARTED_WITH_WEB_CODING_TUTORIAL-H0WT0
28. UDEMY_JAVASCRIPT_FOR_BEGINNERS_WELCOME_TO_LEARNING_JAVASCRIPT_TUTORIAL-H0WT0
29. UDEMY_JAVASCRIPT_IN_ACTION_JAVASCRIPT_PROJECTS_TUTORIAL-H0WT0
30. UDEMY_JAVASCRIPT_MANIPULATION_OF_THE_DOM_DOCUMENT_OBJECT_MODEL_TUTORIAL-H0WT0
31. UDEMY_JSON_AJAX_DATA_TRANSFER_TO_MYSQL_DATABASE_USING_PHP_TUTORIAL-H0WT0
32. Udemy.com.Ableton.Lives.Instrument.Racks.TUTORiAL-DYNAMiCS
33. Udemy.com.Guitar.Lessons.50.Essential.Fast.Legato.Licks.TUTORiAL-DYNAMiCS
34. Udemy.com.Hybrid.Technique.for.Modern.Guitar.TUTORiAL-DYNAMiCS
35. Udemy.com.Learn.Guitar.With.The.One.Chord.Method.TUTORiAL-DYNAMiCS
36. Udemy.com.Learn.To.Play.The.Drums.Without.A.Drum.Kit.TUTORiAL-DYNAMiCS
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( آموزش های رایگان موجود درکانال ) Free ChannelPack
learn seo7 .1
 .2دوره جامع برندسازی و کسب درآمد از اینستاگرام
 – Security plus .3پراوید
 .4آموزش  -شیراز لرن word
 .5آموزش  -نیک آموز ADO.NET
 .6آموزش  ۰تا  ۱۰۰برنامه نویسی ربات تلگرام -همیاروب
 .7آموزش افتر افکت ساخت افکت های پارتیکل تنها با چند کلیک به صورت حرفه ای
 .8آموزش برنامه نویسی  PHPاز فرادرس
 .9آموزش برنامه نویسی جاوا – فرادرس
 .10آموزش بورس
 .11آموزش پایتون از گروه آموزشی پرتغال
 .12آموزش جامع ()DMax3
 .13آموزش زامارین ()xamarin
 .14آموزش زبان از طریق سریال  -زبان مارکت  - Better Call Saulبخش اول-تا-بخش چهارم
 .15آموزش زبان با انیمیشن  -زبان مارکت inside out
 .16آموزش زبان روسی به روش نصرت
 .17آموزش طراحی پیشرفته قالب وردپرس
 .18آموزش طراحی سایت-شیراز لرن
 .19آموزش کامل کار با وردپرس
 .20آموزش لینک سازی(لینک بیلدینگ) حرفه ای  ۹۷و Off Page SEO ۲۰۱۸
 .21آموزش مقدماتی متلب – لرن فایلز
 .22ارتباط حرفه ای با مشتری-هم آموز
 .23اصول بازاریابی
 .24اصول بازاریابی-مکتب خونه
 .25امپراطور ثروت محمد طلوعی
 .26اموزش  Adobe Illustratorاز فرادرس
 .27اموزش سئو ورد پرس
 .28بسته کامل والدین توانگر
 .29پکیج آموزش برنامه نویسی اسمبلی – فرادرس
 .30پکیج آموزش سالیدورک
 .31پکیج جامع آموزش گرامر زبان انگلیسی
 .32پکیج جامع تندخوانی  -تقویت حافظه (جواد رسائی)
 .33پکیج کسب درآمد از پرشین کاال
 .34پکیج های سایت اقیانوس آبی
 .35ترک سیگار
 .36جادوی باور  -ارزوی تو دستور توست
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 .37جاوااسکریپت را قورت بده Oxima.ir -
 .38جدیدترین روش بازاریابی اینترنتی – وب نوتیفیکیشن
 .39حسابداری مقدماتی
 .40حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
 .41خالقیت و رفتارهای خالقانه در زندگی و کسب و کار  -بهرامپور
 .42در جستجوی خویشتن-توانگر
 .43دوره آموزشی اکسپلویت نویسی مقدماتی
 .44دوره آموزشی بازگردانی پیج های اینستاگرام cs team
 .45دوره آموزشی مدیریت ترس از سخنرانی-بیشترازیک
 .46دوره آموزشی هکر قانونمند ورژن )CEH V10( 10
 .47دوره آنالین جامع جادوی سئو  -مدیر وب
 .48دوره آنالین ورود به دنیای بورس در  ۳روز
 .49دوره پاراسل زندگی(حسین عزت خواه)
 .50دوره جامع «ایمیل مارکتینگ چریکی»
 .51دوره خود آموز تقویت مهارت خواندن -زبان ایرانیان
 .52دوره کوین ترودو آرزوی تو دستور توست
 .53دوره مدیریت تجهیزات پزشکی
 .54راز چراخ جادو  -محمود معظمی
 .55راز فروش  ۴۰۰هزار ممبر در ماه
 .56راه اندازی فروشگاه آنالین در شبکههای اجتماعی
 .57رشد کسب وکار بهروش کوه یخ
 .58روش تدریس  -محمد حافظی نژاد
 .59روشهای جدید کسب درآمد از وردپرس ۲
 .60رویای ثروت  -بهشت یا جهنم  -پریسا نصری
 .61زبان بدن ازدواج
 .62زبان بدن ازدواج  -برترین آموزش
 .63سخنوران  -دوره جامع اعتماد به نفس و فن بیان
 .64سون لرن  Sass -آموزش
 .65طراحی سایت خبری بدون یک خط کدنویسی
 .66فروش تلفنی  ,تکنیک های مذاکره تلفنی
 .67فن بیان و افزایش نفوذ کالم
 .68قدرت کسب و کار آنالین-اپ یاد
 .69کار آفرینی جامع جهانگیری
 .70کارشناس جذب شوید  -سایت پرورش افکار
 .71کارگاه ایده تا عمل – جهانگیری
 .72کارگاه خاص آموزش فتوشاپ مقدماتی  -آ کادمی گذرگاه آسیا
 .73کاوش کلمات کلیدی هوشمندانه -مدیر سایت
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 .74کپسول صوتی  4اثر از فلورانس اسکاول شین
 .75کپسول صوتی مذاکره از برایان تریسی
 .76کپسول صوتی نوپای ناب اریک رایز
 .77کسب درآمد از ماینینگ  -دوره منصوری
 .78کسب و کار اینستاگرامی  -همیار آ کادمی
 .79کشف قوانین زندگی  -عباس منش
 .80کلوپ میلیونر های حسین صفوی
 .81کمربند مشکی مدیریت زمان-سوخت جت
 .82گردهمایی وبمستران هوشمند  – ۹۶همیار آ کادمی
 .83مالتی مدیا آموزشی  A+و تعمیرات تجهیزات کامپیوتری
 .84محصوالت سایت داداش رضا
 .85مدیریت زمان-ایران آ کادمی
 .86مقدمات بازارها،نهادها و ابزارهای مالی-هم آموز
 .87مقدمات کلیدی دانش آرکتایپ (رازهای زنانگی و مردانگی)
 .88وبینار (بازاریابی اینترنتی با وردپرس) – مدیر سبز
 .89وبینار بزرگ راهکارهای افزایش فروش در شرایط ابهام
 .90بخشی از پکیج ها سایت فرانش
 .91کسب درآمد از افزایش فالوور واقعی اینستاگرام
 .92سرمایهگذاری سودآور در ایران
 .93شروع کار با ایلوستریتور
 .94کسب درآمد آنالین بر اساس مدل آزادکاری (فریلنسینگ) در سطح ملی و بینالمللی
 .95آموزش کار با پنل اساماس فراز اساماس
 .96آموزش کاربردی اکسل – آنالیز مخارج سفر
 .97انتقال هر فایل با هر فرمتی به آیفون و آیپد (بدون نیاز به جیلبریک)
 .98چگونه از گوشی خود برای کنترل  LCDیا  LEDاستفاده کنیم
 .99چگونه بازاریابی محتوایی کنیم
.100

رسم نمودار پویا در اکسل با خط مبنا و تفکیک داده

.101

ساخت آلبوم دیجیتال با نرمافزار proshow producer

.102

ضبط و ویرایش ویدئوی آموزشی با نرم افزار کمتازیا

.103

🗂 بخشی از پکیج های رویال مایند

.104

سمینار برایان تریسی در دبی

.105

کتاب قانون  5ثانیه  -مل رابینز

.106

مجموعه سمینار های فروش تان را  10برابر کنید  -گرنت کاردن

.107

سمینار افزایش اعتماد به نفس در  5ثانیه  -مل رابینز

.108

استاد شدن در قانون جذب  -جو وایتالی

.109

کتاب شکست عادت های کهنه  -جو دیسپنزا

.110

کتاب اسرار ذهن ثروتمند  -تی هارواگر
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.111

وبینار ذهن میلیونر  -تی هارواگر

.112

سمینار خداوند مشکل را حل میکند  -جول اوستین

.113

کتاب صوتی معجزه سحر خیزی

.114

کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود

.115

🗂 فیدیبو کتاب صوتی هنر رزم

.116

کتاب صوتی ضیافت افالطون

.117

کتاب صوتی استارت آپ نوپای هفت روزه

.118

کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

.119

کتاب صوتی گلستان سعدی

.120

کتاب صوتی زیر نور شمع

.121

میکروبوک صوتی مونوپولیست ها

.122

کتاب صوتی تن آرامی یا ریلکسیشن

.123

ملت عشق الیف شافاک کانال بهشت صوتی

.124

فیزیک عمومی  -1فرادرس

.125

پکیج تند خوانی ( ۵۰برابر سریعتر بخوانید!)

.126

سمینار آنتونی رابینز –  3تصمیمی که زندگی ما را کنترل میکنند

.127

سمینار درمان طبیعی کوین ترودو

.128

هرم پولسازی -بهترین ایده

.129

امنیت شبکههای بیسیم  -پراوید

.130

آموزش پروژه محور قفل نرم افزاری با امکان فعالسازی تحت وب  -اسفندونه

.131

پکیج کسب درآمد از اینترنت  -امپراطور ثروت

.132

سه گانه پادکست ذهن قدرتمند  -سوخت جت

.133

آموزش سیسکو روتینگ و سوییچینگ

.134

قانون آفرینش  -عباسمنش

.135

هنر زن بودن  -پریسا نصری

.136

دوره رویای ثروت -پریسا نصری

.137

تجزیه و تحلیل صورت های مالی  -هم آموز

.138

تفکر استراتژیک  -هم آموز

.139

دوره عکسخوانی از سایت روش مطالعه

.140

کنفرانس دکتر هالکویی در الس وگاس ایا زندگی یک قمار است؟

.141

ایمیل مارکتینگ – همیار وردپرس

.142

بسته ویژه ازدواج – توانگری

.143

تسلط بر اهداف – ویدان

.144

دوره مکالمات ضروری  1و  - 2جزیره ی زبان

.145

شاه کلید  -سوخت جت

.146

پکیج مشاورین امالک عباس منش

.147

سمینار مدرسه استادی  – 5بیشترازیک
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.148

آموزش پیشرفته ورد – 2013فرانش

.149

مذاکره در زمان مذاکره – فرانش

.150

انسان در مسیر کمال  -علیرضا آزمندیان

.151

اصول 30گانه اعتماد بنفس  -علیرضا آزمندیان

.152

پکیج آموزشی  0تا  100طراحی سایت -میهن وردپرس

.153

دوره عشق به خویشتن

.154

سئو و بهینه سازی سایت ( نسخه یاقوت کبود )

.155

کسب درآمد  1.5میلیون تومان در یک روز  -برنامه شاپ

فرادرس
.156

آموزش ریاضی عمومی 1

.157

آموزش ریاضی عمومی 2

.158

آموزش مدار های الکتریکی 1

.159

دوره آموزشی فیزیک الکتریسیته

.160

مجموعه آموزش های معادالت دیفرانسیل

جادوی باور
.161

راز هستی انسان  -وین دایر

.162

قانون جذب  -استر هیکس

.163

برنده هایی که برنده شدن را یاد نگرفتند  -لس براون

.164

هدف گذاری پیش به سوی موفقیت  -لس براون

.165

همه جوابها از قبل در درونتان هست  -مایکل برنارد بکویت

.166

هفت درس برای یک زندگی ایده آل  -وین دایر

.167

از روح کمک بگیرید روحتون بی نهایت است  -وین دایر

.168

مدیریت فروش و بازاریابی مدرن ،کامران صحت

.169

دوره ساخت فروشگاه اینترنتی با الراول-سامنتا

.170

دوره صوتی درمانهای طبیعی کوین ترودو

.171

کلوپ کارخانه داران تولید اطالعات
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