
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicسلمانپور زنوزلیالاذربایجان شرقی1

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14داداشی خالصبهراماذربایجان شرقی2

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14عباسیقربانعلیاذربایجان شرقی3

1398/08/111398/08/14یوسفیسلماناذربایجان شرقی4
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureصالحی اشلقیزهرااذربایجان شرقی5

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21نصیریپریسااذربایجان شرقی6

1398/08/191398/08/22زارعی ملکجباراذربایجان شرقی7
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22عبدیمرتضیاذربایجان شرقی8
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22کیومرزیهادیاذربایجان شرقی9
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی10

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22باقریرضااذربایجان شرقی11

فعال1398/08/251398/08/28c#.netولی پورعلیرضااذربایجان شرقی12

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی13

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی14

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی15

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28فتحیصابراذربایجان شرقی16

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28آذری خامنهحسناذربایجان شرقی17

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی18

1398/08/261398/08/29کریمیکریماذربایجان شرقی19
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29سمائیمسلماذربایجان شرقی20

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29شیخیعلیرضااذربایجان شرقی21

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی22

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicبهروزیالمیرااذربایجان غربی23

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14نعمتیخسرواذربایجان غربی24

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14تنیدهمجتبیاذربایجان غربی25

1398/08/111398/08/14سپهرانجمعلیاذربایجان غربی26
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14محسنیمیثماذربایجان غربی27
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14نجیب فرعلیاذربایجان غربی28

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی29

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14حمزه پور گوران آبادسمیهاذربایجان غربی30

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14سید علویمیر محموداذربایجان غربی31

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14میدان نورد آباجالوجعفراذربایجان غربی32

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14اکبریحسیناذربایجان غربی33

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی34

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21رحمانیمیثماذربایجان غربی35

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21عزیزیشهنازاذربایجان غربی36

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21آیرمپروانهاذربایجان غربی37

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/08/181398/08/21خلیلیمعصومهاذربایجان غربی38

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22افتخاریداوداذربایجان غربی39

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)طالئی حسنلوئیفرانکاذربایجان غربی40

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28باحجب قاسمیشمسیاذربایجان غربی41

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28مسعودمرضیهاذربایجان غربی42

1398/08/251398/08/29پاک نژادجعفراذربایجان غربی43
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28باحجب قاسمیزهرااذربایجان غربی44

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28نعمتیخسرواذربایجان غربی45

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28قنبرزادهقاسماذربایجان غربی46

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29صالحلومعصوماذربایجان غربی47

(1398آبان ماه )دعوتنامه مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی به تفکیک استان 



1398/08/261398/08/29رحمانیمیثماذربایجان غربی48
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29خشکباری رضاییهسیمااذربایجان غربی49

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29فرزانهیاشاراذربایجان غربی50

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14خوشنوازفیروزاردبیل51

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14بهروشمجتبیاردبیل52

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14زندگیگلواسالماردبیل53

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14پناهپورحبیب اهللاردبیل54

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14اسدالهیولیاردبیل55

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14حسنیرقیهاردبیل56

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14خلخالیسید سیامکاردبیل57

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14حاجی زادهعلیاردبیل58

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21نوریرعنااردبیل59

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21نوروزیعطاالهاردبیل60

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21سروریشهراماردبیل61

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21بابائیزهرااردبیل62

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21حسنیرقیهاردبیل63

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21یونسی حسی کندیلیلیاردبیل64

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21رحمانی گرمیراضیهاردبیل65

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21رستمی مغانلوبیت الهاردبیل66

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28یونسی حسی کندیلیلیاردبیل67

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28فرجی داود خانیایرجاردبیل68

1398/08/251398/08/29میرزاییقادراردبیل69
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28علیزاده مللواسماعیلاردبیل70

1398/08/261398/08/29فرهودیفردیناردبیل71
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29حاجی زادهعلیاردبیل72

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicشفیعیازادهاصفهان73

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14آقائیمهراناصفهان74

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14پارسهساساناصفهان75

1398/08/111398/08/14عزیزیمنصورهاصفهان76
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14گوالنیحسیناصفهان77

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14زمانیعبدالرضااصفهان78

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14زمان پور بروجنیکامراناصفهان79

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14پیروی بادیکاظماصفهان80

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14آقایی بروجنیمعصومهاصفهان81

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14خورشیدیمرضیهاصفهان82

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14ذاقلی تجرهمهیناصفهان83

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14نادریمریماصفهان84

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14یوسفیان شهرضازهرهاصفهان85

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14باقری باغبادرانینسریناصفهان86

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14حکیمیانمحبوبهاصفهان87

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14سالمتی قمصریفاطمهاصفهان88

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14صادقی حدادعاطفهاصفهان89

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14نمدیان  مجردنرگساصفهان90

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14نمدیان مجردمریماصفهان91

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14میرزاعلیانپرویناصفهان92

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureروانستانآمنهاصفهان93

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureعلی نقی نائینیمحسناصفهان94

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21شمسیمهدیاصفهان95

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21توکلی طرقیعلیاصفهان96

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان97

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21ایمانی بیدگلیوجیههاصفهان98

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21حکیمیانمحبوبهاصفهان99

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21مهرآبادی آرانیزکیهاصفهان100

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21شاهپوری ارانیناصراصفهان101

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/08/181398/08/21الماسی زفرهرقیهاصفهان102

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21آزادیلیالاصفهان103



فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21آزادیمژگاناصفهان104

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21آقا سید جعفری مفردفهیمهاصفهان105

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21آقائیزهرهاصفهان106

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21کرمیانزهرااصفهان107

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان108

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22نصر آزادانیبهاراصفهان109

1398/08/191398/08/22زمان وزیریامیراصفهان110
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال1398/08/251398/08/28c#.netغفاریسعیداصفهان111

فعال1398/08/251398/08/28c#.netمونسیان اصفهانیعلیاصفهان112

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)بهیارمهدیاصفهان113

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)صرامی فروشانیمرضیهاصفهان114

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28فیوج ورزنهاعظماصفهان115

1398/08/251398/08/29صادقی گنجهمحمد حسناصفهان116
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28امانی بنینصراهللاصفهان117

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29عباسیزهرااصفهان118

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28تجربه آموزرضااصفهان119

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28رضائی رامشهفرشتهاصفهان120

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28سلطانیمهنازاصفهان121

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28کاظمی ورنامخواستیسارااصفهان122

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان123

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28صبوری فردخداداداصفهان124

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29خرمنویداصفهان125

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29اصفیمحمد مهدیاصفهان126

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14دهنویمحمودالبرز127

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14بهاگیرمرتضیالبرز128

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14شکوری فرفرشادالبرز129

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14ماه نسائیاعظمالبرز130

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14محمدییوسفالبرز131

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14ادریسیغالمرضاالبرز132

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14زنگانهعلی اصغرالبرز133

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21قنبری گروسیمرتضیالبرز134

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21اسماعیل زادهسیدمهدیالبرز135

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21ترکمنسهیالالبرز136

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21اسماعیل زادهسیدمهدیالبرز137

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21سریعیفاطمهالبرز138

1398/08/251398/08/28بخشیمهردادالبرز139
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

1398/08/251398/08/28زنگانهعلی اصغرالبرز140
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

1398/08/251398/08/28واشقانی فراهانیداریوشالبرز141
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

1398/08/251398/08/29مفاخریصالحالبرز142
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28خرقانیعرفانالبرز143

1398/08/251398/08/28حقانیمعصومهالبرز144
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14جهانپورعلیرضاایالم145
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14کاظمیحجت الهایالم146
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14خرمینسرینایالم147

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14شفیعیمعصومهایالم148

1398/08/121398/08/15تخمارمجتبیایالم149
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureشفیعیمعصومهایالم150

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21قاسمیانمرتضیایالم151



فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21تخمارمجتبیایالم152

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21احمدیانهوشنگایالم153

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21غالمیحمیدرضاایالم154

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21فتح اللهیصادقایالم155

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21اله مرادی دهباالییبهمنایالم156

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22احمدیانمهنازایالم157

1398/08/251398/08/28جمالییدالهایالم158
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28دردانه اینازیایالم159
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28عسگریزهراایالم160
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28نظریمجتبیایالم161
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28موسوی پورمرضیهایالم162

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28ایوانیزهراایالم163

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28سلیمانژادمهرانایالم164

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28یارکرمیرضاایالم165

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28پورنصرتحسینایالم166

1398/08/261398/08/29خرمینسرینایالم167
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/111398/08/14اکبریوحیدبوشهر168
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14ایزدیلیالبوشهر169
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14خادمیعلیبوشهر170
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14دریاسفرکبریبوشهر171
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر172
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14زنده ویامیدبوشهر173
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14شوقیفاطمهبوشهر174
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14علی پورمحمدبوشهر175
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14عموییغالمحسینبوشهر176
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

1398/08/111398/08/14مزروعی سبدانیمهشیدبوشهر177
مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن  ) کارآفرینی مقدماتی 

(استان
فعال

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14زنده بودیمصطفیبوشهر178

1398/08/121398/08/15طهماسبیرضابوشهر179
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14باقریحسینبوشهر180

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureرسولی منفردعبدالحمیدبوشهر181

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر182

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21میمدیابراهیمبوشهر183

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21زنده بودیمصطفیبوشهر184

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)حسینی زادهسیده مرضیهبوشهر185

1398/08/251398/08/28بهفرکاظمبوشهر186
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28تنگستانیمحمدجاویدبوشهر187

1398/08/251398/08/29احمدیماشاءالهبوشهر188
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28حیاتیزلیخابوشهر189

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28سراجی زادهسارابوشهر190

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28عبدعلیمجیدبوشهر191

192
تربیت مربی سازمان فنی و 

حرفه ای کشور
1398/08/261398/08/29علوی زادهسحر

اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicبرومند خشکبیجاریفاطمهتهران193



فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicشاه محمدیزهراتهران194

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14موسویمیررسولتهران195

1398/08/111398/08/14رفیعیسید جلیل الدینتهران196
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14صفرپورعبداهللتهران197

1398/08/111398/08/14دوست محمدیفاضلتهران198
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

1398/08/111398/08/14فیض آبادیلیال ساداتتهران199
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14حسینیسیدبرومندتهران200

فعال( دی9اجرا در مرکز  )1نقاشی خودرو1398/08/111398/08/14محسنیداودتهران201

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14احمدیمحمدتهران202

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21حجتیمیناتهران203

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21حسینی پویامهدیتهران204

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21سعیدیعباستهران205

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22اسدیعلیرضاتهران206

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22افتخاریرؤیاتهران207

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22بقاییجلیلتهران208

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22توکلی طرقیخدیجهتهران209

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22جبلهعلی اکبرتهران210

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22حاجی پور بیگوم قلعهپروانهتهران211

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22حسین زادهمحمودتهران212

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22حکیمیاسیهتهران213

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22رضا زاده سفیدهفرزانهتهران214

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22سالمتبیتاتهران215

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22صالحی خواهبهنازتهران216

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22عبدالوندعلی رضاتهران217

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22علی مردانی شهربابکینرگستهران218

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22فیلسوفلیالتهران219

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22مرزوقیزهراتهران220

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22مسافریمحمد رضاتهران221

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22معظمی گودرزیاحمدتهران222

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22نصیرشعیبیفهیمهتهران223

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22نظارتیامیرتهران224

فعال(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتی1398/08/181398/08/22نیک نیارقیهتهران225

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21حسینیآزادهتهران226

1398/08/191398/08/22همتیمیثمتهران227
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22قربانیسمانهتهران228

فعال1398/08/251398/08/28c#.netاسدیمرضیهتهران229



فعال1398/08/251398/08/28c#.netسراجمحمدتهران230

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)صنیعیرایناکتهران231

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28دالوندبهزادتهران232

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28قاسمی خیرآبادیروح الهتهران233

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28کوهستانیقاسمتهران234

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29برومند خشکبیجاریفاطمهتهران235

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29جهرمیحسینتهران236

1398/08/251398/08/28توکلی طرقیخدیجهتهران237
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28اسماعیلیشمسیتهران238

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28ذوالقرنینفریباتهران239

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28سلطانیمریمتهران240

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28افتخاریرؤیاتهران241

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28بیرالوندحمیدرضاتهران242

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28بقاییجلیلتهران243

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14صادقی فردپرویزچهار محال و بختیاری244

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14بیگی بروجنیعلیچهار محال و بختیاری245

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14اسماعیلیسمیراچهار محال و بختیاری246

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14سلیمی بنیسعیدچهار محال و بختیاری247

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14کریمیان قهفرخینرگسچهار محال و بختیاری248

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21سلیمانی فارسانیخاطرهچهار محال و بختیاری249

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21انصاریرقیهچهار محال و بختیاری250

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/08/181398/08/21ترابیطلعت آغاچهار محال و بختیاری251

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22کریمی پور گلهعلیرضاچهار محال و بختیاری252

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)حاتمیان بروجنیمهدیچهار محال و بختیاری253

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28میراثیمجتبیچهار محال و بختیاری254

1398/08/261398/08/29بنی شریفاحمدرضاچهار محال و بختیاری255
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی256

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی257

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی258

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14ایدونمحبوبهخراسان جنوبی259

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14قلمیساراخراسان جنوبی260

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21شهریاریسمیهخراسان جنوبی261

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی262

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21نوروزیباقرخراسان جنوبی263

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21زینلیعبدالرحمنخراسان جنوبی264

فعالخراطی1398/08/181398/08/21زیرکفرشتهخراسان جنوبی265

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21قاینی نژادفاطمهخراسان جنوبی266

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی267

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21برکیانحمیدهخراسان جنوبی268

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21خسرویزهرهخراسان جنوبی269

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21بخشنده جوانزکیهخراسان جنوبی270

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی271

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22جازبیعلیخراسان جنوبی272

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22آزادنژادعلیرضاخراسان جنوبی273

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28پاکدامنمحمدعلیخراسان جنوبی274

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28سعید زادهمحمودخراسان جنوبی275

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29قدیریهادیخراسان جنوبی276

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی277

فعالحقوق ثبت امالک برای نقشه برداران1398/08/011398/08/03شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی278

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی279

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14مهراندیشمهدیخراسان رضوی280

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14پایدار رود معجنیعلیرضاخراسان رضوی281

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی282



1398/08/111398/08/14جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی283
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

1398/08/111398/08/14خرسندعلمدارخراسان رضوی284
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

1398/08/111398/08/14میرجلیلیامینخراسان رضوی285
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14ترحماسداهللخراسان رضوی286

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14ساالری ایوریزهراخراسان رضوی287

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14آژیرزهراخراسان رضوی288

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14شیخ احمدیمهریخراسان رضوی289

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14صیادیفرانکخراسان رضوی290

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14قهرمانیمیناخراسان رضوی291

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14سالمتی فرعبداهللخراسان رضوی292

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14سیدیسیدمهدیخراسان رضوی293

1398/08/121398/08/15ایرانمنشمهرنوشخراسان رضوی294
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/121398/08/15خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی295
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/121398/08/15صادق زادههاشمخراسان رضوی296
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/121398/08/15لطفیسمیهخراسان رضوی297
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/181398/08/22اسماعیل زادهعلیرضاخراسان رضوی298
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22اسماعیلیطیبهخراسان رضوی299
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22امیرآبادی زادهحمیدهخراسان رضوی300
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22جابریرضاخراسان رضوی301
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22جعفریاسماعیلخراسان رضوی302
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی303
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22خانقاهیرسولخراسان رضوی304
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22روستاییرضاخراسان رضوی305
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22شکورمحمودخراسان رضوی306
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22صانعیمسعودخراسان رضوی307
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22غزنویحسینخراسان رضوی308
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22فاتحیفاطمهخراسان رضوی309
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22فتحیسمیهخراسان رضوی310
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی311
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی312
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی313
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

1398/08/181398/08/22یکتازهرهخراسان رضوی314
مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ) کارآفرینی مقدماتی 

(ان استان
فعال

فعال(اجرا در استان خراسان شمالی)(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو1398/08/181398/08/22سامیمریمخراسان رضوی315

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21کریمیفرشیدخراسان رضوی316

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21اکبرآبادیامیر حسینخراسان رضوی317

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21رضوی تبارحبیبخراسان رضوی318



فعالخراطی1398/08/181398/08/21شیردلزهراخراسان رضوی319

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21آژیرزهراخراسان رضوی320

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21شیخ احمدیمهریخراسان رضوی321

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21قهرمانیمیناخراسان رضوی322

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21تازه دلوجیههخراسان رضوی323

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21خاکشورامیدخراسان رضوی324

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21زاهدیزهراخراسان رضوی325

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی326

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22رحیمی آغ چشمهسمیهخراسان رضوی327

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22غریب پورعلیرضاخراسان رضوی328

1398/08/191398/08/22خورشاهیجوادخراسان رضوی329
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی330
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی331

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22سیدیسیدمهدیخراسان رضوی332

اسماعیلخراسان رضوی333
نیک محمدی حسینی 

ئی
فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28شیخ احمدیمهریخراسان رضوی334

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28سروری یدکیرضاخراسان رضوی335

1398/08/251398/08/29انتظاریرسولخراسان رضوی336
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی337

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28مداحامینخراسان رضوی338

1398/08/251398/08/28صادق زادههاشمخراسان رضوی339
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28رجائیاننرگسخراسان رضوی340

1398/08/251398/08/29اسحاقیاسماءخراسان رضوی341
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29اسماعیل زادهعلیرضاخراسان رضوی342
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29آشوریمحمدرضاخراسان رضوی343
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29بهادری کمیجانیمجیدخراسان رضوی344
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29جعفرنیاساسانخراسان رضوی345
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29حسینیسید محمدخراسان رضوی346
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29زارع پورالهامخراسان رضوی347
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29سامیمریمخراسان رضوی348
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29صیادیفرانکخراسان رضوی349
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29مقیسهمریمخراسان رضوی350
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29میرجلیلیامینخراسان رضوی351
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی352
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی353
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

1398/08/251398/08/29هدایتیحجتخراسان رضوی354
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(در آن استان
فعال

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28رضوی رادشادیخراسان رضوی355

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28رضوی فردعباسخراسان رضوی356

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28صدیقیسمیهخراسان رضوی357

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28پایدار رود معجنیعلیرضاخراسان رضوی358

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29غریب پورعلیرضاخراسان رضوی359



1398/08/261398/08/29پرتوزانقدیرخراسان رضوی360
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29خورشاهیجوادخراسان رضوی361
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی362
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29عباسیانمحمدخراسان رضوی363
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29بیاتیعلیرضاخراسان رضوی364

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14صحت پورحسینخراسان شمالی365

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14محمدیانجوادخراسان شمالی366

1398/08/121398/08/15یزدانیمرتضیخراسان شمالی367
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureیزدانیمرتضیخراسان شمالی368

1398/08/181398/08/22اسکندریانعلیخراسان شمالی369
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی370
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22دولتیمرادخراسان شمالی371
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22گرشادآسیهخراسان شمالی372
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22محمدیانجوادخراسان شمالی373
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22منصوریامیرخراسان شمالی374
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22منصوریعمادخراسان شمالی375
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22مهرجوییعلیخراسان شمالی376
مختص مربیان استان خراسان )(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نو

(شمالی اجرا در آن استان
فعال

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21رستمیعلیرضاخراسان شمالی377

1398/08/251398/08/29حمیدیمسعودخراسان شمالی378
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29عبدیمحسنخراسان شمالی379

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29امانیتیمورخراسان شمالی380

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29حسین آبادیحسنخراسان شمالی381

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29رحیمیاحمدخراسان شمالی382

1398/08/111398/08/14سیاهی خلفصغریخوزستان383
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14نقی زادهمجیدخوزستان384
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14دانش پرورحمیدخوزستان385

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14طرانی مالاحمدخوزستان386

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14اکرمی زاداقبالخوزستان387

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14بزرگیروزیتاخوزستان388

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14دارابیناهیدخوزستان389

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14محمدیتاجماهخوزستان390

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14خوش خلقیمریمخوزستان391

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14شایگان فرالهامخوزستان392

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14عیسی وندمحمودیزینبخوزستان393

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14سرخهسمانهخوزستان394

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان395

1398/08/121398/08/15شیخی پورالهامخوزستان396
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14احمدی پورسمیهخوزستان397

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureبالیدهنرجسخوزستان398

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21نقی زادهمجیدخوزستان399

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21غوابشیمحمدخوزستان400

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21امیریمرتضیخوزستان401

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21خادمیغالمخوزستان402

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21محمدیحمیدخوزستان403



فعالخراطی1398/08/181398/08/21احمدی پورسمیهخوزستان404

فعالخراطی1398/08/181398/08/21سوخته زادهسمیهخوزستان405

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21بهوندینریمانخوزستان406

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21عبودزادهجعفرخوزستان407

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21صادقیافسانهخوزستان408

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21ال موسیبی بی کبریخوزستان409

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21آراستهحمیدهخوزستان410

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21بلمچیشقایقخوزستان411

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21سرخهسمانهخوزستان412

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21شایگان فرالهامخوزستان413

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21یدالهیسهیالخوزستان414

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21حسین وندغالمرضاخوزستان415

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21عالی پوراحمدیعصمتخوزستان416

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21نیسیفاطمهخوزستان417

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21داودیشهرامخوزستان418

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22تابانمصطفیخوزستان419

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)عندلی زادهحمیدهخوزستان420

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28پوربچاریعفیفهخوزستان421

1398/08/251398/08/29میاحامیدخوزستان422
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28براتی بهمئیحمیدخوزستان423

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28داودیشهرامخوزستان424

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28رجب زادهحسینخوزستان425

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28عبدی گراوندیبهروزخوزستان426

1398/08/251398/08/28سیاهی خلفصغریخوزستان427
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان428
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28محمد زمانی پورامیرخوزستان429
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28محمدی پناهمحمدحسینخوزستان430
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28رضاییسهیالخوزستان431

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28آراستهحمیدهخوزستان432

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28بقولیراضیهخوزستان433

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28خوش خلقیمریمخوزستان434

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28احمدی پورفریدونخوزستان435

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28پاالشمحسنخوزستان436

1398/08/261398/08/29سلیمانیحمیدخوزستان437
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29عبودزادهجعفرخوزستان438
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29فالحتیخدیجهخوزستان439
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29صالحیالهامخوزستان440

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان441

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29پویان فرباقرخوزستان442

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29حوائجعباسخوزستان443

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29غالمپورامینخوزستان444

فعالحقوق ثبت امالک برای نقشه برداران1398/08/011398/08/03محمدیرضازنجان445

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14بیگدلیهادیزنجان446

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14بازرگانفرزادزنجان447

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14بیگدلیفاطمهزنجان448

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14حیدریفاطمهزنجان449

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14شریفیرویازنجان450

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21پرویزپورلیالزنجان451

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21حیدریفاطمهزنجان452

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21بیگدلیفاطمهزنجان453

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21رضاییلیالزنجان454

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22طاهریمیثمزنجان455

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28مرادیرقیهزنجان456



1398/08/251398/08/29ستودهرشیدزنجان457
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/08/251398/08/28رجبیحبیبهزنجان458
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28حیدریکامرانزنجان459

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicصفائی پورناهیدسمنان460

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14اکبریبهروزسمنان461

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14ناظریهراضیهسمنان462

1398/08/111398/08/14دوستمحمدیتهمینهسمنان463
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

1398/08/111398/08/14غنیانمعصومهسمنان464
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14میرکوعذراسمنان465

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14ابراهیمیمحسنسمنان466

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14عامریفاطمهسمنان467

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21امینی درونهمحمدسمنان468

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21صادقیاعظمسمنان469

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21نورائیالهامسمنان470

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21شعبانیسحرسمنان471

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28پروئیمحمدمهدیسمنان472

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29اکبریبهروزسمنان473

1398/08/261398/08/29شاهورانیسیداحمدسمنان474
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicتوان پورمریمسیستان و بلوچستان475

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicعبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان476

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicنوریاسماعیلسیستان و بلوچستان477

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان478

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان479

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14کیخامحمدسیستان و بلوچستان480

1398/08/111398/08/14آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان481
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان482
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14پودینهحسینسیستان و بلوچستان483
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان484

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان485

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان486

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14آریانفرحسینسیستان و بلوچستان487

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21پودینهحسینسیستان و بلوچستان488

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21توان پورمریمسیستان و بلوچستان489

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان490

فعالخراطی1398/08/181398/08/21شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان491

فعالخراطی1398/08/181398/08/21شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان492

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان493

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان494

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان495

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21آبخشتساراسیستان و بلوچستان496

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان497

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان498

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان499

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان500

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)توان پورمریمسیستان و بلوچستان501

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان502

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28برخوردارعلیسیستان و بلوچستان503

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان504

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان505

1398/08/251398/08/28حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان506
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/251398/08/28میرعلیسیستان و بلوچستان507
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال



فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28شهرکیفتانهسیستان و بلوچستان508

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان509

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان510

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان511

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14بذرگربهرامفارس512

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14آتشبارمهدیفارس513

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14کریمیمهدیفارس514

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14گورکانیفریدونفارس515

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14نگهبانقاسمفارس516

1398/08/111398/08/14یزدان پناهلیالفارس517
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14آرشاممریمفارس518

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14جمشیدیصدیقهفارس519

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14مختاریمرضیهفارس520

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14محمدی ن   ژ ادحسنفارس521

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14طاهریارمغانفارس522

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureکاظمیقاسمفارس523

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس524

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21صمصامعباسعلیفارس525

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21گورکانیفریدونفارس526

فعالخراطی1398/08/181398/08/21صفریجمیلهفارس527

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21حق پرستزین العابدینفارس528

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21کریمیمهدیفارس529

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21ایمنعلیرضافارس530

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21تقی زاده  الکانیفاطمهفارس531

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21حق شناسجالل الدینفارس532

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21غالمیمرضیهفارس533

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22مرادنژادحسینفارس534

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28ادب پورخدیجهفارس535

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28رفیعیفاطمهفارس536

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28سجادیراضیه ساداتفارس537

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28شفیعیلیالساداتفارس538

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28حسینیغالمفارس539

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28حق پرستزین العابدینفارس540

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28رستمی پورفرداردشیرفارس541

1398/08/251398/08/29کشاورزیرسولفارس542
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28سیاحنرگسفارس543

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28مشوشمحبوبهفارس544

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28رضانژادعبدالخالقفارس545

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29مرادنژادحسینفارس546

1398/08/261398/08/29علی پورمهردادفارس547
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29کاظمیقاسمفارس548
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29رضاخانیمحمد رضافارس549

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29سعادت خواهمرتضیفارس550

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14گودرزوند چگینیسجادقزوین551

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21اسمعیلیرضاقزوین552

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21موسوی نژادسیددارابقزوین553

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21کریماییتورانقزوین554

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21فتاییامیدقزوین555

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22محمد خانیعلیقزوین556

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28صباع چینمیناقزوین557

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28موسوی نژادسیددارابقزوین558

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28مطهری نیامحمد علیقزوین559

1398/08/251398/08/28طاهرخانیمجیدقزوین560
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/261398/08/29اسمعیلیرضاقزوین561
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14صفدریمحمدعلیقم562



فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14امامینفیسهقم563

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28شایانی فرزهراقم564

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicویسیعبداهللکردستان565

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14حسین پناهیتوفیقکردستان566

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14افشاریرضاکردستان567

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14لطفیمسعودکردستان568

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14محمدیانفاطمهکردستان569

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14موچانیامیرکردستان570

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14عزیزیعطرینکردستان571

1398/08/121398/08/15حمیدیسیروانکردستان572
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21محمدیمیالدکردستان573

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21حسین پناهیجمیلکردستان574

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21محمودیطاهرکردستان575

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21ولی زادهملککردستان576

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21سجادیسید میالدکردستان577

فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21امینی فرمحمد رضاکردستان578

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21زندیبهاالدینکردستان579

فعال1398/08/251398/08/28c#.netفالحیژیالکردستان580

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)سیدیآرزوکردستان581

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28عزیزیعطرینکردستان582

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28حاتمیجمالکردستان583

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29اسدیبیژنکردستان584

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28حسین پناهیتوفیقکردستان585

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28مجیدیسورانکردستان586

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29اسدیمظفرکردستان587

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14موسی پورهادیکرمان588

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14شیخ اسدیمحمدعلیکرمان589

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14شیبانیفرزادکرمان590

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14شیبانیفرشادکرمان591

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14فتحی زادهسجادکرمان592

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14حسیبیملیحهکرمان593

فعال( دی9اجرا در مرکز  )1نقاشی خودرو1398/08/111398/08/14گروهی ساردوارسالنکرمان594

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/08/121398/08/14بهرامی رادمجتبیکرمان595

1398/08/121398/08/15آتش پنجهپیمانکرمان596
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21فتحی زادهسجادکرمان597

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21محمودیاحمدکرمان598

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21صرافی نژاداشکانکرمان599

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21شریفیسعیدهکرمان600

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21فرخیهادیکرمان601

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22شیبانیفرزادکرمان602

1398/08/191398/08/22ساالری سعیدیمنصورکرمان603
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22متصدی زرندیبتولکرمان604
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22حق جوئیهادیکرمان605

فعال1398/08/251398/08/28c#.netصفری جعفرآبادیفریباکرمان606

1398/08/251398/08/28عسکرپور کبیرمجتبیکرمان607
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

1398/08/251398/08/28محمودیاحمدکرمان608
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28مهدی زادههداکرمان609

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29بمانی پورصالح آباداکرمکرمان610

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28امیریفرشته الساداتکرمان611

1398/08/251398/08/29امامی پوراحسانکرمان612
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29ایزدیاسماعیلکرمان613
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29تاج الدینیمیالدکرمان614
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال



1398/08/251398/08/29جعفرینادیاکرمان615
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29حسن شاهی راویزحسنکرمان616
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29حالج زاده راوریرضاکرمان617
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29زارع زاده نوروزیمیناکرمان618
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29زنگی  آبادیمحسنکرمان619
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29ساالری سعیدیمنصورکرمان620
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29سمیعیسید علیکرمان621
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29صباغ کرمانیاللهکرمان622
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29عباس زادهمدیحاکرمان623
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29عبدالرحیمیمهدیکرمان624
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29کاظمی پورنازیکرمان625
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29کمال الدینیرضاکرمان626
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

1398/08/251398/08/29گوریحسینکرمان627
 Internet Of) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

Things(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)
فعال

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28شیخ اسدیمحمدعلیکرمان628

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29حسنی کبوترخانیحسینکرمان629

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29رنجبرمجیدکرمان630

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29شیبانیفرزادکرمان631

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29شیخیمرتضیکرمان632

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29موسی پورهادیکرمان633

1398/08/261398/08/29آتش پنجهپیمانکرمان634
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29بهرام نژادداودکرمان635
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29کارگر راوریمحمودکرمان636
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29آرانسعیدکرمان637
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/08/261398/08/29بنی اسدمجتبیکرمان638
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29انجم شعاعفاطمهکرمان639

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29بهرامی رادمجتبیکرمان640

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29خان باباساراکرمان641

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29پیلتنپژمانکرمان642

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان643

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29هاشمی نژادروح الهکرمان644

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14عباسیکیهانکرمانشاه645

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14نوریمحسنکرمانشاه646

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه647

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14کریمیسیناکرمانشاه648

1398/08/111398/08/14برکاتیآرشکرمانشاه649
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14مرادیاسماعیلکرمانشاه650
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14ابراهیمیبهروزکرمانشاه651

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21امیدیماریاکرمانشاه652

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21اقبالیاحسانکرمانشاه653

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21جعفریمهدیکرمانشاه654

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21بزرگیافشینکرمانشاه655

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21غالمیمهردادکرمانشاه656

فعالخراطی1398/08/181398/08/21مهرافشارمجیدکرمانشاه657

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21امانی مجدحجت الهکرمانشاه658

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21لرستانیمهدیکرمانشاه659



فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21داردرفشیالههکرمانشاه660

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه661

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22بشیرینصورکرمانشاه662

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29حیدریفرهمندکرمانشاه663

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28اسکندرییاسرکرمانشاه664

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28پیریمسعودکرمانشاه665

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicرحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد666

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14رشیدی جهان آبادهاشمکهگیلویه و بویراحمد667

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14پایگانمریم الساداتکهگیلویه و بویراحمد668

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد669

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد670

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14عدالتی منشسکینهکهگیلویه و بویراحمد671

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14ارمغانی روشمهرنازکهگیلویه و بویراحمد672

فعالخراطی1398/08/181398/08/21نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد673

فعالخراطی1398/08/181398/08/21نیک بینصفانهکهگیلویه و بویراحمد674

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد675

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21پایگانمریم الساداتکهگیلویه و بویراحمد676

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد677

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد678

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد679

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد680

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/08/181398/08/21آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد681

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22پرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد682

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22روانبدروح الهکهگیلویه و بویراحمد683

1398/08/251398/08/28دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد684
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد685

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد686

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28نیک بینصفانهکهگیلویه و بویراحمد687

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد688

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29اوستادمنوچهرکهگیلویه و بویراحمد689

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد690

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد691

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد692

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14فرجیعلیگلستان693

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14دودانگیمرتضیگلستان694

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14ابراهیم نژادرقیهگلستان695

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14بهادرانیگانهگلستان696

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14جمالیعادلگلستان697

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14غفاری رادآزادهگلستان698

فعالآشنایی با کیفیت توان1398/08/181398/08/21شاهدوستمهرانگلستان699

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21پناهیعبدالغفارگلستان700

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21مالشاهیجوادگلستان701

فعالخراطی1398/08/181398/08/21عرب حسینیمحبوبهگلستان702

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21شاملوفاطمهگلستان703

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21شاهینیمیمنتگلستان704

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21ارجونیاکبرگلستان705

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21قره خانیمحمدتقیگلستان706

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22بنی کمالیغزاله ساداتگلستان707

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28بیصوتمحمودگلستان708

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28زنگانهموسی الرضاگلستان709

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28شهرکیجعفرگلستان710

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28کیش حضرت سلطاناحمدگلستان711

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28ایمریعبدالمنانگلستان712

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28خدادادیمحمدگلستان713

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28بادیفرشتهگلستان714

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28نقویسکینهگلستان715

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28کریمیحسینگلستان716



فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29پاویزناصرگلستان717

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29عطاییفرهادگلستان718

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14ایمن آبادیاکرمگیالن719

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14لطیفیمهیارگیالن720

1398/08/111398/08/14افضلیمرجانگیالن721
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14حداد مومنیمرضیهگیالن722
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14حسن پورشهالگیالن723
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14حسن پور طوالرودحمیراگیالن724
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14شادفلک دهیمحدثهگیالن725
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14شهبازیسودابهگیالن726
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14علیزادهسمیهگیالن727
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14لطفی خرشکیفردوسگیالن728
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14میرزاییمنصورهگیالن729
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )مقدماتی (قالب)عروسک بافی 

(آن استان
فعال

1398/08/111398/08/14فاضلیسیده لیالگیالن730
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن731

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14عرفانیانایوبگیالن732

فعالورمی کمپوست1398/08/111398/08/14کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن733

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14حاجی نژادلیداگیالن734

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن735

فعال(مقدماتی) 1398/08/181398/08/21Revit Architectureآذریانفرزادگیالن736

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن737

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21ضیاء شمسعلیرضاگیالن738

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21رضاپور نویدهفاطمهگیالن739

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21ایمن آبادیاکرمگیالن740

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/08/181398/08/21حسن پور طوالرودحمیراگیالن741

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21نظیری هره دشتعلیرضاگیالن742

1398/08/181398/08/22افضلیمرجانگیالن743
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22حداد مومنیمرضیهگیالن744
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22حسن پورطیبهگیالن745
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22خلیلیمریمگیالن746
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22ریسمانچی اصلی مقدمفاطمهگیالن747
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22صدیقیآمنهگیالن748
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22عزیزی سرملیزهراگیالن749
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22علیزادهسمیهگیالن750
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22قویدل جنبه سراییآمالگیالن751
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

1398/08/181398/08/22هزاردستانیزهراگیالن752
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(آن استان
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/08/191398/08/22اقبال اخالقیعلیگیالن753

1398/08/191398/08/22شادبهرمجیدگیالن754
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال1398/08/251398/08/28c#.netفاضلیسیده لیالگیالن755

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28رحمتیشهرامگیالن756



1398/08/251398/08/28مشعوفعلیگیالن757
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28ساالری دورودخانیابراهیمگیالن758

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28رفعتی کورکابیجاریقادرگیالن759

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن760

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29یعقوبی سرملیاحمدگیالن761

فعالحقوق ثبت امالک برای نقشه برداران1398/08/011398/08/03ساریابوالفضللرستان762

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicحسن زادهالهاملرستان763

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicرشیدیمهرنوشلرستان764

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/08/111398/08/14فالح نژادزاهدلرستان765

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14باجالننایب علیلرستان766

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14رزاقیاکبرلرستان767

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14حسنوندداریوشلرستان768

1398/08/111398/08/14ملک محمودیداودلرستان769
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14نقی بیرانوندایوبلرستان770
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14کریمیفریدونلرستان771

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14ماکنعلیمحمدلرستان772

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14آقاییغالمرضالرستان773

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14فالحوند چگنیعبدالهلرستان774

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14یاراحمدیغالم رضالرستان775

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14رادانعلیلرستان776

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14محمودوندیعلیلرستان777

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14گودرزیفاطمهلرستان778

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14مرادیمعصومهلرستان779

فعال( دی9اجرا در مرکز  )1نقاشی خودرو1398/08/111398/08/14شاه منصوریمسعودلرستان780

1398/08/121398/08/15فالحیمختارلرستان781
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/121398/08/15قنبری مزلقانمهدیلرستان782
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

1398/08/121398/08/15کریمی صدراسماعیللرستان783
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21حسنوندداریوشلرستان784

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21لک کمریسعیدلرستان785

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21کوشکیمعصومهلرستان786

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21ماکنعلیمحمدلرستان787

فعالروشهای ارائه مطلب1398/08/181398/08/21نظریفرزانهلرستان788

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21بازوندروح الهلرستان789

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21پایمردعلیلرستان790

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21زمانی وردیمهرانلرستان791

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21گراوندراضیهلرستان792

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21مبینی پوررویالرستان793

1398/08/191398/08/22ذوالفقاریافشینلرستان794
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22صادقی پورغالمحسنلرستان795
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/08/191398/08/22مرزبانصادقلرستان796
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22قنبری مزلقانمهدیلرستان797

فعال1398/08/251398/08/28c#.netنعمت الهیهادیلرستان798

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)سلیمانیفاطمهلرستان799

1398/08/251398/08/28لک کمریسعیدلرستان800
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

1398/08/251398/08/28موسویسید مجتبیلرستان801
-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی 

مقدماتی
فعال

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28آقاخانیشاهرخلرستان802

فعالبازرسی آسانسور1398/08/251398/08/28حسنوندداریوشلرستان803

1398/08/251398/08/28قائیدرحمتیعبدالرضالرستان804
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال



فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28گودرزیفاطمهلرستان805

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28علی نیازیبالرستان806

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28ملک محمودیروح الهلرستان807

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/08/261398/08/29سپهوندعلیلرستان808

1398/08/261398/08/29فالحیمختارلرستان809
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29قنبری مزلقانمهدیلرستان810
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29کریمی صدراسماعیللرستان811
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

1398/08/261398/08/29مرزبانصادقلرستان812
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29وفایی مقدمسید صادقلرستان813

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14فتحیکریممازندران814

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14حشمتیمیثممازندران815

فعالLevel I&IIبازرسی جوش بروش مایعات نافذ 1398/08/111398/08/14رضایی اوریمیحجت الهمازندران816

1398/08/111398/08/14حضرتیمریممازندران817
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14شیرزادزهرامازندران818
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14سلیمانی راداباذرمازندران819

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14مختاریمهنازمازندران820

1398/08/121398/08/15کیانیزهرامازندران821
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14یوسفیعلیمازندران822

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21جمالیسید حمزهمازندران823

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21حاجی زادهایمانمازندران824

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/08/181398/08/21شریفائی عربیحسینمازندران825

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21اسدی لموکیرضامازندران826

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21اسماعیلیعلیمازندران827

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21خسروییوسفمازندران828

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21رمضانیشیروانمازندران829

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21محمدی خارکشیصدیقهمازندران830

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21یوسفیعلیمازندران831

فعالETABSتحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با 1398/08/181398/08/21حسینیمرتضیمازندران832

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21هاشمی قادیسیدموسیمازندران833

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21حسن دختاسماعیلمازندران834

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/08/181398/08/21گلپیکررادامیرحسینمازندران835

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21قدمی نجارکالییهادیمازندران836

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22کیانیزهرامازندران837

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22مشمولیحسینمازندران838

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران939

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28قلی نژادمحمودمازندران940

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29نیکوحسینمازندران941

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/08/251398/08/28دشتیجلیلمازندران942

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28ملکی مجداعظممازندران943

فعالفنون راهنمای مسافر1398/08/251398/08/28محمود جانلوثمرهمازندران944

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28اسدی سمسکندهایمانمازندران945

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14شیخی مهرآبادیمسعودمرکزی946

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14روح الهیفرهادمرکزی948

1398/08/111398/08/14خادم زادهنجمامرکزی949
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training)
فعال

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/08/111398/08/14کمال آبادیفاطمهمرکزی950

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14اکبری دوخواهرانیحلیمهمرکزی951

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14جعفرینجمهمرکزی952

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14رفیعینسرینمرکزی953

فعالAutocad Electricalآشنایی با نرم افزار 1398/08/181398/08/21سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی954

فعال(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/08/181398/08/21بیاتمیثممرکزی955

فعالخراطی1398/08/181398/08/21شیرمحمدیفاطمهمرکزی956

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی957



فعالHDکار با دوربین1398/08/181398/08/21صفریآمنهمرکزی958

فعالگچ کاری ساختمان1398/08/181398/08/21فالحیمحمدنبیمرکزی959

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)خلیلی درمنیالهاممرکزی960

فعال سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک1398/08/251398/08/28غیاثی معینعباسمرکزی961

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28توتونیمریممرکزی962

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28عباسییاسمینمرکزی963

فعالوسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه1398/08/251398/08/28عشقعلیعلیمرکزی964

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14عبدالهیحواهرمزگان965

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14قاسمی پور افشارافسانههرمزگان966

فعالخراطی1398/08/181398/08/21جمپرویزهرمزگان967

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21ژالهرویاهرمزگان968

فعال(پیشرفته)طب سنتی 1398/08/181398/08/21عبدالهیحواهرمزگان969

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/08/181398/08/21ذاکریحسینهرمزگان970

1398/08/191398/08/22معین نیاکاظمهرمزگان971
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28بهمن زادهمریمهرمزگان972

1398/08/261398/08/29مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان973
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
فعال

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29جمپرویزهرمزگان974

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29امیدواریفرزادهرمزگان975

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29بهنامیاصغرهرمزگان976

فعالحقوق ثبت امالک برای نقشه برداران1398/08/011398/08/03زرین وفاعلیرضاهمدان977

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicتویسرکانیمهریهمدان978

فعال1398/08/111398/08/14CCNA course2 router basicوالیخواهنداهمدان979

فعالداروهای گیاهی1398/08/111398/08/14صالحیکمالهمدان980

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/08/111398/08/14حدیدیمهدیهمدان981

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/08/111398/08/14مؤمنیمسعودهمدان982

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14انصاریلعیاهمدان983

1398/08/121398/08/15گودرزدشتیسلمانهمدان984
- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )
فعال

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21بناپور حمیدیامیرهمدان985

فعالترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد1398/08/181398/08/21زرین وفاعلیرضاهمدان986

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21سیفعلیرضاهمدان987

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21موسویسید پرویزهمدان988

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21بهروانمعصومههمدان989

فعال(مقدماتی)مربگیری نانوایی 1398/08/181398/08/21حکمتیحکمت الههمدان990

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)فریدنیامجیدهمدان991

فعال1398/08/251398/08/28CompTIA Linux+(Core Level)والیخواهنداهمدان992

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28نجاتیطیبههمدان993

فعال( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئین1398/08/251398/08/28لطفیعلیرضاهمدان994

1398/08/251398/08/29یعقوبیرضاهمدان995
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29شفیعیفاطمههمدان996

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/08/251398/08/29فیوضیطاهرههمدان997

1398/08/251398/08/28اسد بیگیمهدیهمدان998
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28کزازیخدیجههمدان999

فعالطراحی مقدماتی1398/08/251398/08/28عزیزیمعصومههمدان1000

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/08/251398/08/28فاطمی یارسعیدهمدان1001

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/08/251398/08/28مجیدیرسولهمدان1002

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29عبداهلل پورحسنهمدان1003

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29معبودیهرمزهمدان1004

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29کریمیاحمدهمدان1005

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/08/261398/08/29نگینیمحمدهمدان1006

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/08/111398/08/14جهانبانیحسینیزد1007

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14حاجی ده آبادیمحمدعلییزد1008

فعالMATLABآشنائی با نرم افزار 1398/08/111398/08/14حسینی ده ابادیمحمدرضایزد1009

1398/08/111398/08/14بناپورحسینیزد1010
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/08/111398/08/14فالححسینیزد1011
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال



فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/08/111398/08/14برزگری بافقیاحمدیزد1012

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14زارع خورمیزیاعظمیزد1013

فعال(تابستری)گلیم بافی نوین1398/08/111398/08/14کالنتریسارهیزد1014

فعالمبانی رنگ1398/08/111398/08/14رهاویانفاطمهیزد1015

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/08/111398/08/14صداقت پورلیالیزد1016

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/08/121398/08/14جاللیفریبایزد1017

فعال(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1398/08/181398/08/21ابویی مهریزیمحمد علییزد1018

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21رجبیفاطمهیزد1019

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1020

فعالشلوار دوزی1398/08/181398/08/21فراشی ابرقویینرگسیزد1021

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21کریم بیکیعاطفهیزد1022

فعالطراحی سنتی1398/08/181398/08/21مبینیزهرایزد1023

فعال(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1398/08/181398/08/21ایزدپناهسهیالیزد1024

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/08/191398/08/22موحدیمنصورهیزد1025

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/08/251398/08/28رساییاعظمیزد1026

1398/08/251398/08/29دهقانزاده بافقیمجیدیزد1027
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28افضلی سردسیرآزیتایزد1028

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28مسلمان یزدیفاطمهیزد1029

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/08/251398/08/28هادیانزکیهیزد1030

فعال-(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/08/261398/08/29دهقانزادهسکینهیزد1031

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


