
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05سربازیحسناذربایجان شرقی1

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05شریف اوغانیجاویداذربایجان شرقی2

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05اصغریآذراذربایجان شرقی3

1398/09/021398/09/05نقیلویعلیاذربایجان شرقی4
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05حسن پوریوسفاذربایجان شرقی5

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05قادری هرویجعفراذربایجان شرقی6

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05کریمیعزیزهاذربایجان شرقی7

1398/09/031398/09/04جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی8
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04جهان سریولیاذربایجان شرقی9
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04سلیمانی خانیانیحامداذربایجان شرقی10
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی11
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06باقریرضااذربایجان شرقی12

1398/09/031398/09/06نوریابوالفضلاذربایجان شرقی13
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی14

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12اصغریآذراذربایجان شرقی15

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12نویدسهیالاذربایجان شرقی16

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12عباسی سیه جانیابراهیماذربایجان شرقی17

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12سپهریبهزاداذربایجان شرقی18

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12عباسپورعلیاذربایجان شرقی19

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12عبدلیاکبراذربایجان شرقی20

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12سلمانپور زنوزلیالاذربایجان شرقی21

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12نوریابوالفضلاذربایجان شرقی22

1398/09/101398/09/13زارعی ملکجباراذربایجان شرقی23
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

1398/09/101398/09/13کیومرزیهادیاذربایجان شرقی24
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی25

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSعلویسید محموداذربایجان شرقی26

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19حسینی پسته بگلونیلوفراذربایجان شرقی27

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19حسن زاده مراغیعباساذربایجان شرقی28

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی29

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20سمائیمسلماذربایجان شرقی30

1398/09/171398/09/20زارعی ملکجباراذربایجان شرقی31
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/09/171398/09/20نوریابوالفضلاذربایجان شرقی32
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCاختیاروکالتیمهدیاذربایجان شرقی33

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26عباسی سیه جانیابراهیماذربایجان شرقی34

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26شریف اوغانیجاویداذربایجان شرقی35

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27نوریابوالفضلاذربایجان شرقی36

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05ابراهمیانحسیناذربایجان غربی37

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05رشیدیجعفر صادقاذربایجان غربی38

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05آهنی آذرفریبااذربایجان غربی39

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05سرافرازجمالاذربایجان غربی40

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05ولی زادهراحلهاذربایجان غربی41

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05رحمانیحمیداذربایجان غربی42

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05مقدمحسیناذربایجان غربی43

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



فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05وخشوریمیرمحمداذربایجان غربی44

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05خوشوقتهیمناذربایجان غربی45

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05حاجی زادشهالاذربایجان غربی46

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05حسن زاده اغبالغیسکینهاذربایجان غربی47

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05سید علویمیر محموداذربایجان غربی48

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05کاظمیمریماذربایجان غربی49

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05میدان نورد آباجالوجعفراذربایجان غربی50

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06حسین زاده ماکوئیعلیاذربایجان غربی51

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06خشکباری رضاییهسیمااذربایجان غربی52

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12ابراهمیانحسیناذربایجان غربی53

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی54

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12کاظمیمریماذربایجان غربی55

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12حاجی زادشهالاذربایجان غربی56

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12حسن زاده اغبالغیسکینهاذربایجان غربی57

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی58

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12محمدیفرخاذربایجان غربی59

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی60

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12مروتینازیاذربایجان غربی61

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12سپهرانجمعلیاذربایجان غربی62

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12خلیلیمعصومهاذربایجان غربی63

1398/09/101398/09/13محالیسامرنداذربایجان غربی64
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13صالحلومعصوماذربایجان غربی65

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETکبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی66

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19دالوریتوحیداذربایجان غربی67

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19پاک نژادجعفراذربایجان غربی68

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19سعیدنسیمهاذربایجان غربی69

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19محبوبخواهزهرااذربایجان غربی70

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19مختاریانرقیهاذربایجان غربی71

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19مروتینازیاذربایجان غربی72

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19آیرمپروانهاذربایجان غربی73

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20بالکی پورقادراذربایجان غربی74

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20نعمتیخسرواذربایجان غربی75

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26رستمیفاطمهاذربایجان غربی76

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26محمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی77

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26خوشوقتهیمناذربایجان غربی78

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27محالیسامرنداذربایجان غربی79

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27نعمتیخسرواذربایجان غربی80

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27بالکی پورقادراذربایجان غربی81

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی82

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27مقدموحیداذربایجان غربی83

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05منافزادهفرنازاردبیل84

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05روحنوازژیالاردبیل85

1398/09/021398/09/05ثقته مجتهدیافسانهاردبیل86
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

1398/09/021398/09/05محسنی آزادسعیدهاردبیل87
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05عسگریهاجراردبیل88

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05سلیمانیانزهرااردبیل89

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05حسن زاده نمینسمیهاردبیل90

1398/09/031398/09/04فرهودیفردیناردبیل91
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12بدایتیزیبااردبیل92

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12شاکرمرضیهاردبیل93

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12هاشمیمهنازاردبیل94

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12آرماتمعصومهاردبیل95

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12فرج پور نیریزهرااردبیل96

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19عموییعلیاردبیل97



فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19یونسی حسی کندیلیلیاردبیل98

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19اسدالهیولیاردبیل99

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19برمایونسعیداردبیل100

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20حاجی زادهعلیاردبیل101

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26قلیزادهمحسناردبیل102

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26شجاعی پتلومطلباردبیل103

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26ایمانپور مغوانمهنازاردبیل104

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27پناهپورحبیب اهللاردبیل105

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27نصیری ترزنقجواداردبیل106

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27صالح زادهمجیداردبیل107

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05نصر آزادانیسید حسناصفهان108

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05مهرابیعلیاصفهان109

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05احمدپور مبارکهنگاراصفهان110

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05آزادیلیالاصفهان111

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05آزادیمژگاناصفهان112

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05فروغی ابریفریدهاصفهان113

1398/09/021398/09/05بابائی زادهمحمدرضااصفهان114
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05رضادختمحسناصفهان115
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05باقری تبارمحسناصفهان116

1398/09/021398/09/05عرفانالهاماصفهان117
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05جعفرپورسمیرمیمرضیهاصفهان118

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05عباسیزهرااصفهان119

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05شریفیمرضیهاصفهان120

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06بهرامیمحمداصفهان121

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06محمدیان فرمیالداصفهان122

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05بیدقیمبینااصفهان123

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05قاسمیحامداصفهان124

1398/09/031398/09/04اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان125
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04راونجیفاطمهاصفهان126
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/06زمان پور بروجنیکامراناصفهان127
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

1398/09/031398/09/06مقصودیمحمدرضااصفهان128
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06فتحی گشینگانیمحسناصفهان129

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06نادری دره شوریمهرداداصفهان130

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12میرمسیبزهرااصفهان131

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12آقاجانیمحسناصفهان132

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12قاضی نورسیدامیرحسیناصفهان133

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12طالبی سدهطیبهاصفهان134

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12قائدی هونجانیرقیهاصفهان135

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان136

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12شیخی بیدگلیسمیهاصفهان137

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12رضائیعوضاصفهان138

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12نادری دره شوریمهرداداصفهان139

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12احمدپور مبارکهطاهرهاصفهان140

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12ایمانی بیدگلیوجیههاصفهان141

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12حکیمیانمحبوبهاصفهان142

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12سالمتی قمصریفاطمهاصفهان143

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12مهرآبادی آرانیزکیهاصفهان144

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12باقری تبارمحسناصفهان145

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12مونسیان اصفهانیعلیاصفهان146

1398/09/101398/09/13کاویانیعلیرضااصفهان147
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13عظیمیمسعوداصفهان148

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13نصر آزادانیبهاراصفهان149



فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13یزدانیانسیدمهراناصفهان150

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETمونسیان اصفهانیعلیاصفهان151

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalباقری تبارمحسناصفهان152

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalمیرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان153

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19خلیلی پوریوسفاصفهان154

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19یوسفیعباساصفهان155

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19تجربه آموزرضااصفهان156

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19حکیمیانمحبوبهاصفهان157

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19فالح زادهمریماصفهان158

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19ایرانپور مبارکهزهرهاصفهان159

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19اربابیمرضیهاصفهان160

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19عطائی محمدیسارهاصفهان161

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19کیانی نکومهدیاصفهان162

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19عبداله زادهحسیناصفهان163

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20خرمنویداصفهان164

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20فتحی گشینگانیمحسناصفهان165

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20کاظمیعلیاصفهان166

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20نادری دره شوریمهرداداصفهان167

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20نواب منشجواداصفهان168

1398/09/171398/09/20سیفیبشیراصفهان169
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20مرادیمهیناصفهان170

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkبهیارمهدیاصفهان171

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkمونسیان اصفهانیعلیاصفهان172

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCاحمدپور مبارکهحامداصفهان173

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26امامیسیدمجیداصفهان174

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26گوالنیحسیناصفهان175

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26محمدیمهدیاصفهان176

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26مقصودی افوسیمالکاصفهان177

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26آقاجانیمحسناصفهان178

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26شیرانی الیادرانیآسیهاصفهان179

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27فتحی گشینگانیمحسناصفهان180

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27کاظمیعلیاصفهان181

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27نادری دره شوریمهرداداصفهان182

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27سلیمانیپریسااصفهان183

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05امیدیجعفرالبرز184

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05آقازادهصمدالبرز185

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05کهن خاکیسمیراالبرز186

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05شیرازی میگونشبنمالبرز187

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز188

1398/09/021398/09/05قنبریحمیدالبرز189
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05بهره مندحسنالبرز190

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05شوقیحجت الهالبرز191

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05رجب نژادیانعلیالبرز192

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05سیفیمرتضیالبرز193

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05حقانیمعصومهالبرز194

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12حسینیفخرالساداتالبرز195

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12احمدی مقدمآزادهالبرز196

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12بهاگیرمرتضیالبرز197

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12کاظم لومیالدالبرز198

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12گوهریمعصومهالبرز199

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12ادیبی خوکامبیزالبرز200

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12پیشگاهیرضاالبرز201

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12سریعیفاطمهالبرز202



فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13درویشمحمد رضاالبرز203

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalعبداللهی امانیمحمودالبرز204

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19کیانیمحمدالبرز205

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19رنجبراسالمالبرز206

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19رضائیروح الهالبرز207

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20فرزام رادکوروشالبرز208

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20کلهرمحمودرضاالبرز209

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19واشقانی فراهانیداریوشالبرز210

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19امیدیجعفرالبرز211

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19آقازادهصمدالبرز212

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19درویشمحمد رضاالبرز213

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19لطفیرضاالبرز214

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19کاظم لومیالدالبرز215

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCاسدی کردامیر حسینالبرز216

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26ابراهیمیجعفرالبرز217

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05ایوانیزهراایالم218

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05فالحصنمایالم219

1398/09/021398/09/05عسگریزهراایالم220
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/031398/09/04کاظمیحجت الهایالم221
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12رئیسیزهراایالم222

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19موسوی نسبسیده پروینایالم223

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12نیازیمحسنایالم224

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12جمالییدالهایالم225

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12خسرویمحمد جوادایالم226

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12درویشیفرشتهایالم227

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12صیدکرمیافسانهایالم228

1398/09/101398/09/13قاسمیانمرتضیایالم229
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19جهانپورعلیرضاایالم230

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19کاظمیحجت الهایالم231

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20هواسیهایدهایالم232

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkخسرویمحمد جوادایالم233

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26موسوی پورمرضیهایالم234

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26غالمیفرهادایالم235

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26کاویانیطاهرهایالم236

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26کارگرپروینایالم237

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27قاسمیانمرتضیایالم238

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27مرادینداءایالم239

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27خرمینسرینایالم240

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06ظفریانسیده صدیقهبوشهر241

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12زاهدی فرگلبهاربوشهر242

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12ظفریانسیده صدیقهبوشهر243

فعالپهپادهای نقشه بردار1398/09/131398/09/15زنده ویامیدبوشهر244

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19هوشمندرضابوشهر245

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19عبدعلیمجیدبوشهر246

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19حیات داودیصغریبوشهر247

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19ابطحیسید شهرامبوشهر248

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19غالمیاحمدبوشهر249

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkظفریانسیده صدیقهبوشهر250

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCغالمیاحمدبوشهر251

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26هوشمندرضابوشهر252

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26انبارکیرستمبوشهر253

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27اسماعیلیابراهیمبوشهر254

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27زاهدی فرگلبهاربوشهر255

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27محتجباعظمبوشهر256



فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05اخالقیسیدمسعودتهران257

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05فعله کریعلی حیدرتهران258

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05بقاییجلیلتهران259

1398/09/021398/09/05جعفری زاویهمهدیتهران260
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05سارانیامیرتهران261
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05فهیمیمهدیتهران262
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05بیکی ورزنهمحمد رضاتهران263

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05حسین زادهمحمودتهران264

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05مسافریمحمد رضاتهران265

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05رضا زاده سفیدهفرزانهتهران266

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران267

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06حسن خانیرضاتهران268

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06دالوندبهزادتهران269

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05حیدری محمدیمحمد رضاتهران270

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05محسنیداودتهران271

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05مرادیذولفقارتهران272

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05افتخاریرؤیاتهران273

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05نیک نیارقیهتهران274

1398/09/031398/09/04پرداللیالتهران275
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06مرزوقیزهراتهران276

1398/09/031398/09/06همتیمیثمتهران277
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12مشهدیمعصومهتهران278

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12حسینیآزادهتهران279

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12قاسمیمصطفیتهران280

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12باحقیقتعبدالغفورتهران281

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12حیدری محمدیمحمد رضاتهران282

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12ورجاوندفرزادتهران283

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12میراحمدیزهرهتهران284

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12رودکرمیمحسنتهران285

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12حسن خانیرضاتهران286

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12متوسلیانمجتبیتهران287

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12فرخی مینامحسنتهران288

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12حکیمیاسیهتهران289

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12دولتیفاطمهتهران290

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12عرش وزانعلیتهران291

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12کوکبیحمیدهتهران292

فعال زبان انگلیسی5مکالمه شغلی 1398/09/091398/09/12میریفاطمهتهران293

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12احمدیسعیدهتهران294

فعالپهپادهای نقشه بردار1398/09/131398/09/15اسدیعلیرضاتهران295

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETاسدیمرضیهتهران296

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETتوکلی طرقیخدیجهتهران297

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETخداشناسسمیهتهران298

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSجبلیعلیرضاتهران299

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalحسینیسیدبرومندتهران300

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalمهمان نوازابوالفضلتهران301

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19یوسفی فشکیامیدتهران302

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19قاسمیمصطفیتهران303

1398/09/161398/09/20خدامرادیمصطفیتهران304
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19بهزادیمرجانتهران305

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19صالحی خواهبهنازتهران306

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19هوشمندی زادهفریبرزتهران307



فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19اعرافیاسماعیلتهران308

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19صنیعیرایناکتهران309

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19فیض آبادیلیال ساداتتهران310

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19قربانیاشرفتهران311

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19رفیعیرضاتهران312

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19زنگانهمهدیتهران313

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19عرفانیمحمد مهدیتهران314

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19رودکرمیمحسنتهران315

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19محسنیداودتهران316

1398/09/171398/09/20همتیمیثمتهران317
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26اسماعیلیغالمرضاتهران318

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26حسن خانیرضاتهران319

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26برومند خشکبیجاریفاطمهتهران320

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26صنیعیرایناکتهران321

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26نیک جوپیوندتهران322

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26موسویمیررسولتهران323

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26میراحمدیزهرهتهران324

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27غالمیمهدیتهران325

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27بیکی ورزنهمحمد رضاتهران326

1398/09/031398/09/04محمدیاستیرهچهار محال و بختیاری327
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/09/061398/09/08حبیبی خوییحفیظ الهچهار محال و بختیاری328

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12عیدی زاده ممسنیاصغرچهار محال و بختیاری329

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12تقی پوررسولچهار محال و بختیاری330

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12کریمیان قهفرخینرگسچهار محال و بختیاری331

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12غفاریطاهرهچهار محال و بختیاری332

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETخسرویکیوانچهار محال و بختیاری333

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19صادقی فردپرویزچهار محال و بختیاری334

1398/09/161398/09/20علوی فرزانهعلیچهار محال و بختیاری335
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19کریمیان قهفرخینرگسچهار محال و بختیاری336

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26امینیلیالچهار محال و بختیاری337

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27عیدی زاده ممسنیاصغرچهار محال و بختیاری338

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری339

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05فوداجیسمیهخراسان جنوبی340

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05اسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی341

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05دهقانیحسینخراسان جنوبی342

1398/09/021398/09/05برات پورآمنهخراسان جنوبی343
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

1398/09/021398/09/05سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی344
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

1398/09/031398/09/04طالبیریحانهخراسان جنوبی345
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی346

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی347

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی348

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی349

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19حسنیمهدیخراسان جنوبی350

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19آزادنژادعلیرضاخراسان جنوبی351

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20دلیرعلیخراسان جنوبی352

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20قلمیساراخراسان جنوبی353

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی354

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkمیریفاطمهخراسان جنوبی355

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26نوروزیباقرخراسان جنوبی356

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26مالکیعفتخراسان جنوبی357

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی358



فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27حاجی زادهباللخراسان جنوبی359

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی360

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی361

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05عابدمحمدخراسان رضوی362

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05اسالمی ملکیالهامخراسان رضوی363

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05ایوبی نیامریمخراسان رضوی364

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05عبدیطیبهخراسان رضوی365

1398/09/021398/09/05صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی366
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05رضایی فرمحمدرضاخراسان رضوی367

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05شیردلزهراخراسان رضوی368

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی369

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05شیفتهزهرهخراسان رضوی370

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05صبریحسنخراسان رضوی371

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05عادلی بهارجوادخراسان رضوی372

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05عجم زیبدروح الهخراسان رضوی373

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی374

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05فتحیسمیهخراسان رضوی375

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی376

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05نوبختمحمد تقیخراسان رضوی377

1398/09/031398/09/04جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی378
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04صفائیآذرخراسان رضوی379
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/06رادفرمسعودخراسان رضوی380
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

1398/09/031398/09/06رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی381
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

1398/09/031398/09/06سیدیسیدمهدیخراسان رضوی382
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06ادهمیمژدهخراسان رضوی383

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06رجائیاننرگسخراسان رضوی384

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06غریب پورعلیرضاخراسان رضوی385

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06ایزدیمحمدخراسان رضوی386

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12پاکدلمهدیخراسان رضوی387

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی388

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12جوادپورهایدهخراسان رضوی389

1398/09/091398/09/20باباییمحبوبهخراسان رضوی390
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20بلوکزریخراسان رضوی391
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20حسن پورطاهرهخراسان رضوی392
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20حسینیسید محمدخراسان رضوی393
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20خاکشورامیدخراسان رضوی394
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20درویشیافسانهخراسان رضوی395
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20رحیمی آغ چشمهسمیهخراسان رضوی396
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20رضوی رادشادیخراسان رضوی397
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20رضوی فردعباسخراسان رضوی398
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20زاهدیزهراخراسان رضوی399
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال



1398/09/091398/09/20شایگان مقدمافسانهخراسان رضوی400
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20شمس ابادیمریمخراسان رضوی401
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20شیردلزهراخراسان رضوی402
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20صدیقیسمیهخراسان رضوی403
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20عرب تیموریظاهرخراسان رضوی404
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20فاتحیفاطمهخراسان رضوی405
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20فتحیسمیهخراسان رضوی406
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

1398/09/091398/09/20میرجلیلیامینخراسان رضوی407
مختص مربیان خراسان رضوی اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در آن استان
فعال

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی408

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12عزتیسعیدهخراسان رضوی409

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12واحدیسیدرضاخراسان رضوی410

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12واعظیمهدیخراسان رضوی411

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12کوشکباغیمهدیخراسان رضوی412

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12منصوریسید مرتضیخراسان رضوی413

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی414

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19شیفتهزهرهخراسان رضوی415

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19صبریحسنخراسان رضوی416

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19عادلی بهارجوادخراسان رضوی417

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19عجم زیبدروح الهخراسان رضوی418

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی419

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی420

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی421

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12جهانگیر کاخکیمهدیخراسان رضوی422

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12دوران پوریوسفخراسان رضوی423

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12عباسیانمحمدخراسان رضوی424

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12مداحامینخراسان رضوی425

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی426

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی427

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12قربانی یاقوتیمریمخراسان رضوی428

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12حایری صالحناهیدخراسان رضوی429

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12فاضلیاسماءخراسان رضوی430

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12مرویفاطمهخراسان رضوی431

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13باقریعلیخراسان رضوی432

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13سیدیسیدمهدیخراسان رضوی433

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13فرازمندیمحسنخراسان رضوی434

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19نبوی فردمهدیخراسان رضوی435

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی436

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19کریمیفرشیدخراسان رضوی437

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19واحدیسیدرضاخراسان رضوی438

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19پاکدلمهدیخراسان رضوی439

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19حسینیسیدحامدخراسان رضوی440

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی441

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19قربانی یاقوتیمریمخراسان رضوی442

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19چمبریحمیدرضاخراسان رضوی443

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19مداحامینخراسان رضوی444

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19سروری یدکیرضاخراسان رضوی445

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی446

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی447

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی448

1398/09/171398/09/20سیدیسیدمهدیخراسان رضوی449
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال



1398/09/171398/09/20عراقیزیباخراسان رضوی450
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26حسینیسیدحامدخراسان رضوی451

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26پیشنمازیسیدمهدیخراسان رضوی452

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26شایگان مقدمافسانهخراسان رضوی453

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی454

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26میرجلیلیامینخراسان رضوی455

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی456

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی457

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26اسدیفاطمهخراسان رضوی458

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26طاهریمعصومهخراسان رضوی459

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26شیردلزهراخراسان رضوی460

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26یعقوبیرضوانخراسان رضوی461

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27رادفرمسعودخراسان رضوی462

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27عباسیانمحمدخراسان رضوی463

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی464

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27ترزالرضاخراسان رضوی465

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05الهی باغانفاطمهخراسان شمالی466

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05امیرگونه زادهمهینخراسان شمالی467

1398/09/031398/09/04غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی468
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06رجبیرضاخراسان شمالی469

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی470

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12حمیدیمسعودخراسان شمالی471

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12مهدویبابکخراسان شمالی472

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12کریمیکرمعلیخراسان شمالی473

1398/09/101398/09/13حسن پورمهدیخراسان شمالی474
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

1398/09/101398/09/13منصوریامیرخراسان شمالی475
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19حمیدیمسعودخراسان شمالی476

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19محمدیمجتبیخراسان شمالی477

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20شفیعی نژادوحیدخراسان شمالی478

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20عبدیمحسنخراسان شمالی479

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20مهدویبابکخراسان شمالی480

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی481

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20صاحبی فردزینبخراسان شمالی482

فعالترازیابی با دوربین های ترازیاب1398/09/231398/09/25یزدانیمرتضیخراسان شمالی483

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26اسکندریانعلیخراسان شمالی484

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی485

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27امانیتیمورخراسان شمالی486

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27حسین آبادیحسنخراسان شمالی487

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05احمدی نیافاطمهخوزستان488

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان489

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05محمدیلیداخوزستان490

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05حسین پورمحمدخوزستان491

1398/09/021398/09/05فرحان جزیرهنادرخوزستان492
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05منیعاتعلیخوزستان493
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05ضعیفیحبیبخوزستان494

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05شوهانمهدیخوزستان495

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05هوریزهراخوزستان496

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05اسمعی پورهدیهخوزستان497

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05حردانیکافیهخوزستان498



فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان499

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05بهارجزیرهمحمدرضاخوزستان500

1398/09/031398/09/04نجاتیطاوسخوزستان501
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06حیدریمژگانخوزستان502

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06رزم آورروح الهخوزستان503

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12اکرمی زاداقبالخوزستان504

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12یوسفیروح اهللخوزستان505

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12دانش پرورحمیدخوزستان506

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12کوتینداخوزستان507

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12جرفیزینبخوزستان508

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12موسویزینبخوزستان509

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12نفرسفید دشتیالهامخوزستان510

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان511

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12دارابیناهیدخوزستان512

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12شکاری سردشتطیبهخوزستان513

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19الهامیالههخوزستان514

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19صادقیافسانهخوزستان515

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12حردانیکافیهخوزستان516

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12بالیدهنرجسخوزستان517

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12بقولیراضیهخوزستان518

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12سرخهسمانهخوزستان519

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12شایگان فرالهامخوزستان520

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12شو لیسکینهخوزستان521

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12جاسمی منفردجمیلهخوزستان522

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12طرفیصدیقهخوزستان523

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12موسویزهراخوزستان524

1398/09/101398/09/13عندلی زادهحمیدهخوزستان525
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

1398/09/101398/09/13ملک پورمصطفیخوزستان526
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13تابانمصطفیخوزستان527

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13جرفیمهدیخوزستان528

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETنجاتیطاوسخوزستان529

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSمرهمیقدرت الهخوزستان530

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20اورش محمود صالحیآزادهخوزستان531

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20باهرانآناهیتاخوزستان532

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19حسینیمصطفیخوزستان533

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19جمالیعبدالهخوزستان534

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19یوسفیروح اهللخوزستان535

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19آل موسیبی بی کبریخوزستان536

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19نفرسفید دشتیالهامخوزستان537

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان538

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19پویان فرباقرخوزستان539

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19زیدانیمحمدخوزستان540

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20حوائجعباسخوزستان541

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20علیزادهسیروسخوزستان542

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20قاسمی فرمجتبیخوزستان543

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20نیروزادمحمودخوزستان544

1398/09/171398/09/20قنواتیامینخوزستان545
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/09/171398/09/20ملک پورمصطفیخوزستان546
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26عادلپورسعیدخوزستان547

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26بهوندینریمانخوزستان548

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26مرهمیقدرت الهخوزستان549



فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26موسی پورعبدالحسینخوزستان550

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26یزدیشهینخوزستان551

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27حوائجعباسخوزستان552

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27رجب زادهابراهیمخوزستان553

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27پویان فرباقرخوزستان554

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27رزم آورروح الهخوزستان555

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27سرملی سعیدسلطان محمدخوزستان556

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27غالمپورامینخوزستان557

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27سیدیراضیهخوزستان558

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27عالی پوراحمدیعصمتخوزستان559

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05فقیه رادهمازنجان560

1398/09/021398/09/05حیدریکامرانزنجان561
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05رجبیحبیبهزنجان562
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05محمدیسیده زهرازنجان563
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05محمدیسیده زهرازنجان564

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05خانیلیالزنجان565

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05عباسیحسنزنجان566

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06محمدزادهجمالزنجان567

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05یار محمدیسمیهزنجان568

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12آقامحمدیمهدیزنجان569

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12محمدیزینبزنجان570

فعالپهپادهای نقشه بردار1398/09/131398/09/15محمدیرضازنجان571

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20قزلباشحسینزنجان572

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20شریفیرویازنجان573

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26بازرگانفرزادزنجان574

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkرجبیحبیبهزنجان575

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCآقامحمدیمهدیزنجان576

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26حیدریپیامزنجان577

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26رضاییلیالزنجان578

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26جمشیدیاکبرزنجان579

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26دشتکیرحیمزنجان580

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26منصوریمجتبیزنجان581

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27زمانیحسینزنجان582

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05عبدوسامیرسمنان583

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05چلوویانحامدسمنان584

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05شعبانیسحرسمنان585

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05طباطبائیانعطیه الساداتسمنان586

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05کرامتیمحمد رضاسمنان587

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05حسن آبادیامراهللسمنان588

1398/09/031398/09/06رنجبرمریمسمنان589
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSکرامتیمحمد رضاسمنان590

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19معصومیمهدیسمنان591

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19کطولیمحمدسمنان592

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19قربانی امیرآبادمعصومهسمنان593

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19موسایی نژادآزادهسمنان594

1398/09/171398/09/20خوریانیانعلیرضاسمنان595
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال



1398/09/171398/09/20رنجبرمریمسمنان596
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27ارغوانیمحمدعلیسمنان597

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان598

1398/09/021398/09/05خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان599
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان600

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان601

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان602

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان603

1398/09/031398/09/04بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان604
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04نامجومهدیسیستان و بلوچستان605
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06آریانفرحسینسیستان و بلوچستان606

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان607

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06پودینهحسینسیستان و بلوچستان608

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06صمیمیحامدسیستان و بلوچستان609

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان610

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان611

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12ابوالحسن نژادمحمد رضاسیستان و بلوچستان612

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان613

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان614

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان615

1398/09/101398/09/13اصغریاحمدسیستان و بلوچستان616
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

1398/09/101398/09/13شیرزائیشهرامسیستان و بلوچستان617
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETابوالحسن نژادمحمد رضاسیستان و بلوچستان618

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19ریگیمهریسیستان و بلوچستان619

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان620

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان621

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان622

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان623

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19آبیل صغیرزینبسیستان و بلوچستان624

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19برخوردارعباسسیستان و بلوچستان625

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19سارانی ادیمیسکینهسیستان و بلوچستان626

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان627

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان628

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19میرشهرامسیستان و بلوچستان629

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان630

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19جمالی پودینهیاسینسیستان و بلوچستان631

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان632

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20آریانفرحسینسیستان و بلوچستان633

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20شیرزائیشهرامسیستان و بلوچستان634

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26کیخامحسنسیستان و بلوچستان635

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkابوالحسن نژادمحمد رضاسیستان و بلوچستان636

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان637

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان638

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان639

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26توان پورمریمسیستان و بلوچستان640

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26جمالی پودینهیاسینسیستان و بلوچستان641

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05پشنگهزهرافارس642

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05توکلی آغچغلوهیلدافارس643



1398/09/021398/09/05رضاییعلیفارس644
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05مسعود فرزهرافارس645
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05مقامیعصمتفارس646

1398/09/031398/09/06بنائیسعیدهفارس647
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

1398/09/031398/09/06کنعانیاسماعیلفارس648
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

1398/09/031398/09/06هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس649
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06باستان پورغالمرضافارس650

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12زادسرعبدالرضافارس651

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19امینیافشینفارس652

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19سادهوحیدفارس653

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس654

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12کاظمیقاسمفارس655

فعالمبانی هنرهای تجسمی1398/09/091398/09/12طاهریارمغانفارس656

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12پشنگهزهرافارس657

1398/09/101398/09/13دولت خواهاحمدفارس658
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعالپهپادهای نقشه بردار1398/09/131398/09/15احمدی خواهآرشفارس659

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETشورکیمحمد مهدیفارس660

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSحق شناسابوطالبفارس661

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalابراهیمیمهدیفارس662

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19رحیم خانلیژیالفارس663

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19رفیعیفاطمهفارس664

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19زادسرعبدالرضافارس665

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19محمدی نژادحسنفارس666

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس667

1398/09/161398/09/20مسعودیعبدالکریمفارس668
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20نجات الهیسید بدرالدینفارس669

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19هوشیاربهمنفارس670

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19رضانژادعبدالخالقفارس671

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19شفیعیلیالساداتفارس672

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19کریمیمیترافارس673

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19مختاریمرضیهفارس674

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19خلیفهاصغرفارس675

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20باستان پورغالمرضافارس676

1398/09/171398/09/20دولت خواهاحمدفارس677
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/09/171398/09/20کنعانیاسماعیلفارس678
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCابراهیمیمهدیفارس679

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCفخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس680

1398/09/231398/09/27ابوالقاسمیپیمانفارس681
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27ایزدشناس جهرمیحسینفارس682
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27باقریمعصومهفارس683
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27برامکیطاهرهفارس684
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27حسینیسیده فاطمهفارس685
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال



1398/09/231398/09/27دهقانیکامرانفارس686
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27رنجبرندافارس687
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27زارعیمحمودفارس688
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27سجادیراضیه ساداتفارس689
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27شهریورسانازفارس690
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27صفریالهامفارس691
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27عاشوریاصغرفارس692
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27فرمنشمهدیفارس693
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27قاسمیمحسنفارس694
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27قناعت پیشهعبدالرسولفارس695
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27کارآزمامحمد رضافارس696
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27محسنی فردمحمد رضافارس697
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27مسعود فرزهرافارس698
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

1398/09/231398/09/27نیکوبختلیالفارس699
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(مشاغل
فعال

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26آتشبارمهدیفارس700

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26کریمیمهدیفارس701

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26آرشاممریمفارس702

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26جمشیدیصدیقهفارس703

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27رضاخانیمحمد رضافارس704

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27زارع پورحیدرفارس705

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27زارعی سکه روانیصدرالهفارس706

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27زمانی وکیل آبادیهادیفارس707

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27سعادت خواهمرتضیفارس708

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27مستفیضیاعظمفارس709

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27مسعودیزهرهفارس710

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05اینانلوچرخلوسلمانقزوین711

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05طاهرخانیمهدیقزوین712

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05محمد خانیعلیقزوین713

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05مقدمکریمقزوین714

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05طهماسبیمحمدعلیقزوین715

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05رحمنیفرشیدقزوین716

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05مافیسمیراقزوین717

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05مهرافشارعاطفهقزوین718

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/09/021398/09/05برمایونرضاقزوین719

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06انصاری رامندینورالهقزوین720

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06طاهرخانیمجیدقزوین721

1398/09/031398/09/04فرجادفرزانهقزوین722
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04کرمیخدیجهقزوین723
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12ابراهیمی دلیجانیپرویزقزوین724

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12گودرزوند چگینیسجادقزوین725

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12موسوی نژادسیددارابقزوین726



فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12خسرو نژادعلیقزوین727

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12رحمانیامیدقزوین728

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12فروغیامیرقزوین729

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12مطهری نیامحمد علیقزوین730

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12کریماییتورانقزوین731

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12معدنی پورفاطمهقزوین732

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13رحمانیعلیرضاقزوین733

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSموسوی نژادسیددارابقزوین734

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalرحمانیفرشیدقزوین735

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19باقریحشمت الهقزوین736

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20بهبودیسمیراقزوین737

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19خدابندهزینتقزوین738

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19فرجادفرزانهقزوین739

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19نجف زادگانمحمدقزوین740

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19فتاییامیدقزوین741

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26ابراهیمی دلیجانیپرویزقزوین742

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26افشار اسبکیعباسقزوین743

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26موتابهاسعیدقزوین744

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26موسوی نژادسیددارابقزوین745

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27کشاورز معتمدیمهدیقزوین746

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27نجف زادگانمحمدقزوین747

1398/09/031398/09/04سعیدیمرضیهقم748
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12ممیزفریدهقم749

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12واشیانصادققم750

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19کیومرثینسرینقم751

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19سهرابیمحمدقم752

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26مقصودیاحمدقم753

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان754

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05ولی زادهملککردستان755

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05قانعیبهروزکردستان756

1398/09/021398/09/05معظمیحکیمهکردستان757
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05مهرنیاجمالکردستان758

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06محمدیانفاطمهکردستان759

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12صلواتی قاسمیسهامکردستان760

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12رحیمی نژادحیدرکردستان761

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12سرومیلیعبدالرضاکردستان762

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12محمدیکاوهکردستان763

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12سجادیسید میالدکردستان764

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12مفیدیهنگامهکردستان765

1398/09/101398/09/13محمدیانفاطمهکردستان766
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19موچانیامیرکردستان767

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19جعفریشعلهکردستان768

1398/09/161398/09/20سیدیارشدکردستان769
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkسیدیآرزوکردستان770

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCمحمدیمیالدکردستان771

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26رحیمیناصرکردستان772

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26صلواتی قاسمیسهامکردستان773

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27اسدیمظفرکردستان774

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27جعفریکورشکردستان775

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05شیبانیفرزادکرمان776

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05یعقوبی ساردورضاکرمان777



فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05عسکرپور کبیرمجتبیکرمان778

1398/09/021398/09/05عبدلیسلیمهکرمان779
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05محسنی تکلوجهان افروزکرمان780

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05دوراندیشفهیمهکرمان781

1398/09/031398/09/04رشیدی زرندیسمیهکرمان782
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06امانی زارینمحمدهادیکرمان783

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06حاجی زاده خنامانیزهراکرمان784

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06حسیبیملیحهکرمان785

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06زارع زاده نوروزیمیناکرمان786

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06صباغ کرمانیاللهکرمان787

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06گروهی ساردوارسالنکرمان788

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12رحیم نژادمحسنکرمان789

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12قاسمیامینکرمان790

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12حسیبیملیحهکرمان791

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12علیزادهزهراکرمان792

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12تاج الدینیمیالدکرمان793

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12فتحی زادهسجادکرمان794

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12کاظمی ارجاسمحسنکرمان795

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12حسین زادهمحمد جوادکرمان796

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12شیبانیفرزادکرمان797

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12کیان فردهوشنگکرمان798

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12سلطان زادههادیکرمان799

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12صرافی نژاداشکانکرمان800

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12بمانی پورصالح آباداکرمکرمان801

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETسمیعیسید علیکرمان802

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETصفری جعفرآبادیفریباکرمان803

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalابراهیمیابوالفضلکرمان804

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19برزکارسجادکرمان805

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19فتحی زادهسجادکرمان806

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19ایزدیسکینهکرمان807

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19بهرامی رادمجتبیکرمان808

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19خان باباساراکرمان809

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19کریمیغالمرضاکرمان810

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19لطف آبادی جعفریفاطمهکرمان811

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19نصیریمهدیکرمان812

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19شیبانیفرشادکرمان813

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19موسی پورهادیکرمان814

1398/09/161398/09/20کریم زادهمجتبیکرمان815
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

1398/09/161398/09/20گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان816
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

1398/09/161398/09/20محمدی گیسکیعلیکرمان817
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20بمانی پورصالح آباداکرمکرمان818

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19شیبانیفرزادکرمان819

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19برزگریداهللکرمان820

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19عامریعلیکرمان821

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19مددی زادهتورانکرمان822

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19موسائیسیمین دختکرمان823

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19رحیم نژادمحسنکرمان824

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19آذرسیناامینکرمان825

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19خواجویی نژادمحمدکرمان826

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان827

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20حسنی کبوترخانیحسینکرمان828



فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20رنجبرمجیدکرمان829

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20شیخیمرتضیکرمان830

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20دهقانی سلطانیعباسکرمان831

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20انجم شعاعفاطمهکرمان832

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26شیبانیفرزادکرمان833

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26شیبانیفرشادکرمان834

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkبمانی پورصالح آباداکرمکرمان835

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCبرزکارسجادکرمان836

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCتاج الدینیمیالدکرمان837

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26آذرسیناامینکرمان838

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26خواجویی نژادمحمدکرمان939

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26امیریفرشته الساداتکرمان940

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26رحیم نژادمحسنکرمان941

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26سمیعیسید علیکرمان942

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26شیخ اسدیمحمدعلیکرمان943

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26علی محمدی عبداله آبادیعلیکرمان944

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26محمودیاحمدکرمان945

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان946

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26سالجقهفاطمهکرمان948

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26علیزادهزهراکرمان949

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26خان باباساراکرمان950

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26خواجه حسنی رابرینجمهکرمان951

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27عباس زادهمدیحاکرمان952

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27دهقانی سلطانیعباسکرمان953

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27قربانیعباسکرمان954

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27محدثی زرندیمهدیهکرمان955

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05حیدریفرهمندکرمانشاه956

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05هاشمیمریم الساداتکرمانشاه957

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05ترکمهدیکرمانشاه958

1398/09/021398/09/05مرادیاسماعیلکرمانشاه959
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالپروژه های کاربردی میکروکنترلرها1398/09/021398/09/05خزاییفرهادکرمانشاه960

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05نظرینجاتعلیکرمانشاه961

1398/09/031398/09/06رسولی تبارشهریارکرمانشاه962
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12رضائی بی ابریعباسکرمانشاه963

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12نوروزنژادارسالنکرمانشاه964

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12منصوریاننسرینکرمانشاه965

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19قاسمیفریبرزکرمانشاه966

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12شریفیاسفندیارکرمانشاه967

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12نظرینجاتعلیکرمانشاه968

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12دائمیمینوکرمانشاه969

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه970

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19طهریرحیمکرمانشاه971

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19ابراهیمیبهروزکرمانشاه972

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19دائمیمینوکرمانشاه973

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19پروانهحسنکرمانشاه974

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCبهرامی زادهمحمدکرمانشاه975

فعالترازیابی با دوربین های ترازیاب1398/09/231398/09/25مبارکیمصطفیکرمانشاه976

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26پشوتنشهرامکرمانشاه977

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26طهریرحیمکرمانشاه978

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26ترکمهدیکرمانشاه979

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27محمدیجوانمیرکرمانشاه980

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد981



فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد982

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد983

1398/09/021398/09/05بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد984
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

1398/09/021398/09/05عدالتی منشسکینهکهگیلویه و بویراحمد985
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05منصوریمعصومهکهگیلویه و بویراحمد986

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک1398/09/021398/09/06بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد987

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد988

1398/09/031398/09/04جهانیمریمکهگیلویه و بویراحمد989
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد990

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06روانبدروح الهکهگیلویه و بویراحمد991

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد992

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد993

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد994

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12جلیلیفاطمهکهگیلویه و بویراحمد995

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12علیخانیشهالکهگیلویه و بویراحمد996

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد997

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد998

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد999

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12منصوریمعصومهکهگیلویه و بویراحمد1000

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد1001

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12کشاورزسید امیدکهگیلویه و بویراحمد1002

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1003

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13اوستادمنوچهرکهگیلویه و بویراحمد1004

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/09/101398/09/13کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد1005

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد1006

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19کشاورزسید امیدکهگیلویه و بویراحمد1007

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1008

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد1009

فعال308HYUNDAI GENESISمولدقدرت تخصصی موتور1398/09/161398/09/19فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1010

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1011

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26کشاورزسید امیدکهگیلویه و بویراحمد1012

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCفریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1013

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCکرمی علیافرهادکهگیلویه و بویراحمد1014

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1015

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26جلیلیفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1016

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26علیخانیشهالکهگیلویه و بویراحمد1017

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد1018

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1019

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد1020

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد1021

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05رجبیرمضان علیگلستان1022

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05رییسی جزیناصرگلستان1023

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05ملکانداودگلستان1024

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05حمزه پورسید علیگلستان1025

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05غفاریسکینهگلستان1026

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05گزمهسعیدگلستان1027

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05مشمولیفضهگلستان1028

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06بزیحسینگلستان1029

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06جهانی مقدمناصرگلستان1030

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06دودانگیمرتضیگلستان1031



فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06فرجیعلیگلستان1032

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12جرجانینادرگلستان1033

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12شاملوفاطمهگلستان1034

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12قره سوفلوشیماگلستان1035

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12کریمی رادمعصومهگلستان1036

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12گالبینسرینگلستان1037

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12آبارعبدالسلیمگلستان1038

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/09/091398/09/12قره غولتاج محمدگلستان1039

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19درویشیسعیدهگلستان1040

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19سرایلوعلیگلستان1041

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19دودانگیمرتضیگلستان1042

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20بهادرانیگانهگلستان1043

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20پاویزناصرگلستان1044

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20غفاری رادآزادهگلستان1045

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26نقویسکینهگلستان1046

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1047

فعال(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398/09/231398/09/26ثنائینعیمگلستان1048

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27فرجیعلیگلستان1049

فعال1 پمپ سطح 1398/09/021398/09/05بخشنده طالشانیمحمدرضاگیالن1050

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05سلیمانیژالهگیالن1051

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05پیله ورعزیزگیالن1052

1398/09/021398/09/05پاکدلعلیرضاگیالن1053
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05حسن پور طوالرودحمیراگیالن1054
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

1398/09/021398/09/06احمدی آراعادلگیالن1055
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06آذرون جعفر آبادحسنگیالن1056
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06حقدوست شیرایهرضاگیالن1057
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06حلمی خمیرانیحسینگیالن1058
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06خراسانی ر ادسیده فاطمهگیالن1059
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن1060
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06زرعی چیانفرشتهگیالن1061
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06سلیمانیسیده محبوبهگیالن1062
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06شریف نیامهدیگیالن1063
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06لقایی آستانهامیدگیالن1064
مختص مربیان استان گیالن اجرا در )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(آن استان
فعال

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05اسماعیلیموسیگیالن1065

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06نظیری هره دشتعلیرضاگیالن1066

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12حسن پور طوالرودحمیراگیالن1067

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12خراسانی ر ادسیده فاطمهگیالن1068

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12مصطفی پورسسمسیلیالگیالن1069

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12بخشنده طالشانیمحمدرضاگیالن1070

فعال(مقدماتی)فتوشاپ در معماری1398/09/091398/09/12آذریانفرزادگیالن1071

1398/09/101398/09/13دشتبانمهدیگیالن1072
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETفاضلیسیده لیالگیالن1073

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19اسماعیلیموسیگیالن1074

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19حاجی کریماحیاگیالن1075

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1076

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19خجستهمهدیگیالن1077



فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19دژاکامسیداسمعیلگیالن1078

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19مصاحب چوبررقیهگیالن1079

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19صادقیمهرانگیالن1080

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/09/231398/09/26یعقوبی سرملیاحمدگیالن1081

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26حسین پورقاسمگیالن1082

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26دشتبانمهدیگیالن1083

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26عیسی زادهامیرگیالن1084

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27حسین زاده کاسانیلیالگیالن1085

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27ضیاء شمسعلیرضاگیالن1086

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27معبودمژدهیاسمعیلگیالن1087

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27خراسانی ر ادسیده فاطمهگیالن1088

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05گودرزیوحیدلرستان1089

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05نعمت الهیحسینلرستان1090

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05نیریحسینلرستان1091

فعال(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک1398/09/021398/09/05خادمیکبرالرستان1092

1398/09/021398/09/05باجالننایب علیلرستان1093
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05رزاقیاکبرلرستان1094
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05علیزادهوحیدلرستان1095

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05رحمتی نژادامینلرستان1096

1398/09/031398/09/04دهقانغالمرضالرستان1097
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04رشیدیمهرنوشلرستان1098
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/04ساکیمهدیلرستان1099
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06درویشیانداودلرستان1100

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06فالحیمختارلرستان1101

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06قنبری مزلقانمهدیلرستان1102

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06کریمی صدراسماعیللرستان1103

1398/09/031398/09/06عالی پورمهردادلرستان1104
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06ساکیمهدیلرستان1105

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06معتمدیرضالرستان1106

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12ملک محمودیروح الهلرستان1107

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12رجبیسمیهلرستان1108

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12میرزاپورمعصومهلرستان1109

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12نظریسیده مریملرستان1110

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12دلفانفیروزلرستان1111

فعالپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398/09/091398/09/12میرزائیمسعودلرستان1112

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12ملک محمودیداودلرستان1113

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو 1398/09/091398/09/12آزادبختشهابلرستان1114

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12فیض الهیاسماعیللرستان1115

فعالپهپادهای نقشه بردار1398/09/131398/09/15کریمی صدراسماعیللرستان1116

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETحسنوندداودلرستان1117

فعالاصول حفاظت ماشینهای الکتریکی1398/09/161398/09/19آقاخانیشاهرخلرستان1118

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/09/161398/09/19ماکنعلیمحمدلرستان1119

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19میرزائیمسعودلرستان1120

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19جودکیایرجلرستان1121

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19رادانعلیلرستان1123

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19قاسمی نژادخداکرملرستان1123

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19قیاسی فرعلیلرستان1124

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19محمودوندیعلیلرستان1125

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/09/161398/09/20پورمحسنینوشینلرستان1126

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19کهزادیهادیلرستان1127



فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19حسنوندداریوشلرستان1128

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20سپهوندعلیلرستان1129

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20ضرونیکیومرثلرستان1130

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20فالح نژادزاهدلرستان1131

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20معتمدیرضالرستان1132

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20وفایی مقدمسید صادقلرستان1133

1398/09/171398/09/20عالی پورمهردادلرستان1134
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkحسن زادهالهاملرستان1135

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkساکیمهدیلرستان1136

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCنظام االسالمیمحمدلرستان1137

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26علی نیازیبالرستان138

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26درویشیانداودلرستان1139

فعال(Plantarium)تولید پلنتاریوم1398/09/231398/09/26میرزائیمسعودلرستان1140

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26ترابیفریدلرستان1141

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27قربانیرسوللرستان1142

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27قنبرپوررضالرستان1143

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27قنبری مزلقانمهدیلرستان1144

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05اسماعیلیبهمنمازندران1145

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05طاهریهدیه الساداتمازندران1146

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/09/021398/09/05گیالنیحسینمازندران1147

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05مقتداییراحلهمازندران1148

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05هدیه لمرساالرمازندران1149

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05ابراهیمیمیترامازندران1150

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران1151

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05غالم کار علی آبادیلیالمازندران1152

1398/09/031398/09/04شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1153
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06کیانیزهرامازندران1154

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12حضرتیمریممازندران1155

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13اکبرزادهرضامازندران1156

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13آقاجانی افراپلیعلیمازندران1157

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13بهادریمحمد مهدیمازندران1158

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13رزاقیحدیثهمازندران1159

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13رضائی کیاسریمهدیمازندران1160

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13صالحی زرخونیرحمت الهمازندران1161

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13طاهریهدیه الساداتمازندران1162

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13عالی نژادسیدپیاممازندران1163

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13فیروزمندیمحمد ابراهیممازندران1164

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13کاظمیلطف الهمازندران1165

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13گرجی فردسیدپیمانمازندران1166

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13محمدزادهزهرامازندران1167



فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13محمودیزهرامازندران1168

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران1169

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13معمائیندامازندران1170

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13منتظریشایانمازندران1171

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13موذنی نقندرطاهرهمازندران1172

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13نوریان قادیکالیینویدمازندران1173

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومی1398/09/091398/09/13واحدیوحیدمازندران1174

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12آبائیحسینمازندران1175

فعالساخت پروژه1398/09/091398/09/19پزشکیافشینمازندران1176

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12اسماعیلیعلیمازندران1177

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12اصغرپورحسینمازندران1178

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12گلپیکررادامیرحسینمازندران1179

فعال1398/09/161398/09/19ASP.NETخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1180

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalاسفندمداحمدمازندران1181

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalطاهریانسعیدمازندران1182

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalمنصوری نیاسید صادقمازندران1183

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalنعمتیاحمدمازندران1184

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19حاجی زادهایمانمازندران1185

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19فتحیکریممازندران1186

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19حشمتیمیثممازندران1187

فعالپیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن1398/09/161398/09/19مصطفویسید علیمازندران1188

1398/09/161398/09/20دشتیجلیلمازندران1189
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

1398/09/161398/09/20میرباقریسیدحامدمازندران1190
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19گلپیکررادامیرحسینمازندران1191

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19مختاریمهنازمازندران1192

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19مقتداییراحلهمازندران1193

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19باقریعباسعلیمازندران1194

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/09/161398/09/19قاسم پورمهدیمازندران1195

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1196

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19طالئی رادطهمازندران1197

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/09/161398/09/19مقیم نژادحسینیزهرهمازندران1198

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19پرفروغحمیدمازندران1199

فعالمدیر فنی آسانسور1398/09/161398/09/19کوثری لنگریمسلممازندران1200

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20رمضانیشیروانمازندران1201

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/09/171398/09/20نوریغالمرضامازندران1202

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20جمالیسید حمزهمازندران1203

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26اکبریاحسانمازندران1204

فعال1 چیلرهای تراکمی سطح 1398/09/231398/09/26گلپیکررادامیرحسینمازندران1205

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26محمود جانلوثمرهمازندران1206

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26نیکوحسینمازندران1207

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26ارشادیانکورشمازندران1208

فعال(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/09/231398/09/26بحرپیمایابراهیممازندران1209

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27شعبانیمسلممازندران1210

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27وجدانی بیدرونیبابکمازندران1211

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27رزاقیحدیثهمازندران1212



فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27رضائی کیاسریمهدیمازندران1213

فعالموتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی 1398/09/021398/09/05مؤمنیعلیمرکزی1214

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12زارعیغالمرضامرکزی1215

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12روشنطیبهمرکزی1216

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12زاهدیمریممرکزی1217

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12قنبریولیمرکزی1218

فعالسازنده ملیله کاغذی1398/09/091398/09/12احدیسمانهمرکزی1219

فعالHTMLکد نویسی 1398/09/091398/09/12روح الهیفرهادمرکزی1220

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/09/091398/09/12آقامحمدیمرضیهمرکزی1221

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSاکبریعلیرضامرکزی1222

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSحکامی قاسمیمهدیمرکزی1223

فعالمقدماتی 1398/09/161398/09/19PLC LSیاراحمدیعلیمرکزی1224

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19بختیارفریبامرکزی1249

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19اکبریمیثممرکزی1225

فعالبرش قطعات1398/09/161398/09/19شیخی مهرآبادیمسعودمرکزی1226

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19امینیاحمدمرکزی1227

فعالدستگاه تصفیه آب خانگی1398/09/161398/09/19کوه برمیالدمرکزی1228

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19احمدییاسرمرکزی1229

فعالECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398/09/161398/09/19غیاثی معینعباسمرکزی1230

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20رفیعینسرینمرکزی1231

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkتوکلیمهرانمرکزی1232

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26قنبریولیمرکزی1233

فعال(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/09/231398/09/26محمدیهادیمرکزی1234

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26کریمیفخرالساداتمرکزی1235

فعالآشپز سنتی1398/09/021398/09/05قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1236

1398/09/021398/09/05ژالهرویاهرمزگان1237
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالهرس درختان میوه1398/09/021398/09/05عامری پوررامینهرمزگان1238

1398/09/031398/09/06لطفیمجتبیهرمزگان1239
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06امیدواریفرزادهرمزگان1240

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06بهنامیاصغرهرمزگان1241

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06حاج محمدیآیتهرمزگان1242

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06موسی پوراسماعیلهرمزگان1243

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12ذاکریصغریهرمزگان1244

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/09/091398/09/12رنجبریمریمهرمزگان1245

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12حسن پورخدیجههرمزگان1246

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12قاسمی عمانیمریمهرمزگان1247

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalروستااسماعیلهرمزگان1248

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19ضرغام نیاوحیدهرمزگان1249

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19قاسمیصادقهرمزگان1250

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19بهمن زادهمریمهرمزگان1251

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19ژالهرویاهرمزگان1252

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20حاج محمدیآیتهرمزگان1253

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20موسی پوراسماعیلهرمزگان1254

1398/09/171398/09/20لطفیمجتبیهرمزگان1255
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27معین نیاکاظمهرمزگان1256



فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27بهنامیاصغرهرمزگان1257

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/09/241398/09/27موسی پوراسماعیلهرمزگان1258

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27جانی پورلیالهرمزگان1259

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/09/241398/09/27رنجبریمریمهرمزگان1260

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05کریمیفاطمههمدان1261

فعالزیورآالت رزینی1398/09/021398/09/05شمسیعاطفههمدان1262

1398/09/021398/09/06امیریامیرحسینهمدان1263
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06بنی اردالنحجت الههمدان1264
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06پارسانویدپوریاهمدان1265
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06جهانیمحمد حسینهمدان1266
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06رنجبردارسعیدهمدان1267
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06سرمدی علیخانیرسولهمدان1268
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06سهرابیرضاهمدان1269
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06شاکریاردشیرهمدان1270
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06صارمیمعراجهمدان1271
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06صفریعلیهمدان1272
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06مسکینیسیدحسنهمدان1273
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06مقدسیعباسهمدان1274
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06مکاری همدانیناصرهمدان1275
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06نجفیمصطفیهمدان1276
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

1398/09/021398/09/06ونائیحبیبهمدان1277
مختص مربیان استان )طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

(همدان اجرا در آن استان
فعال

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/09/021398/09/05ملکیحسینهمدان1278

1398/09/031398/09/04کاوسیمحمدهمدان1279
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/09/031398/09/06گودرزدشتیسلمانهمدان1280

فعال(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398/09/031398/09/06الوندیزهرههمدان1281

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06خیامینداهمدان1282

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/09/031398/09/06مجیدیرسولهمدان1283

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/09/091398/09/12بهرامی مهرحمیدهمدان1284

فعالسنسورها1398/09/091398/09/12سیفعلیرضاهمدان1285

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12خیامینداهمدان1286

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/09/091398/09/12یادگاریمنیژههمدان1287

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalمقدسیعباسهمدان1288

فعال1398/09/161398/09/19PLC1500-TIA Portalنادریصالحهمدان1289

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/09/161398/09/19الیاسیعلیرضاهمدان1290

1398/09/161398/09/20حسینیمجتبیهمدان1291
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

1398/09/161398/09/20وزینی افشارمصطفیهمدان1292
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

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

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19احمدی مالیریمرضیههمدان1293

فعالحجم سازی1398/09/161398/09/19انصاریلعیاهمدان1294

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19رحمانپورپروینهمدان1295

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19چراغی وشمحمدمهدیهمدان1296

فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19قربانی بهادرمسعودهمدان1297



فعالNxفرزکاری با نرم افزار 1398/09/161398/09/19کرمیعلیهمدان1298

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/09/171398/09/20زندیهسعیدهمدان1299

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/09/171398/09/20حسینی راد زارعزهراهمدان1300

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkحامیانسمیراهمدان1301

فعالپیشرفته\1398/09/231398/09/26PLCجهانیمحمد حسینهمدان1302

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26صباغیان اردکانیمهنازهمدان1303

فعالآموزش نرم افزار مدیریت هتلداری1398/09/231398/09/26نقویالنازهمدان1304

فعالترسیم نقشه های فلزی و بتنی1398/09/231398/09/26علی یاریابراهیمهمدان1305

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/09/231398/09/26والیخواهنداهمدان1306

فعال(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک1398/09/241398/09/27حیدریسحرهمدان1307

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27کریمیاحمدهمدان1308

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27مجیدیرسولهمدان1309

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/09/241398/09/27موالزادهمحمدتقیهمدان1310

فعال( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا1398/09/021398/09/05خادم زادهخلیلیزد1311

فعال(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1398/09/021398/09/05خلیلیفخرالساداتیزد1312

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05زارعنسرینیزد1313

فعال(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/021398/09/05طحانزهرهیزد1314

1398/09/021398/09/05دهقانی زادهعباسیزد1315
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/09/021398/09/05رادمنشعصمتیزد1316
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

خط تولید
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/09/021398/09/05دهقانی تفتینرگسیزد1317

فعال(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1398/09/021398/09/05رحمانی علی آبادیخدیجهیزد1318

1398/09/031398/09/04مهدوی زادهسمانهیزد1319
غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- 
فعال

1398/09/031398/09/06دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1320
 Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری)
فعال

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/09/091398/09/12برزگری بافقیاحمدیزد1321

فعال/OHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/09/091398/09/12زارعی کرد شولیلیالیزد1322

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد1323

فعالالگو سازی و دوخت لباسهای عروس1398/09/091398/09/12دانشورنجمهیزد1324

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12زارع خورمیزیاعظمیزد1325

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/09/091398/09/12کالنتریسارهیزد1326

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/09/091398/09/12بیکیعلیرضایزد1327

1398/09/101398/09/13طباطبائیزهراالساداتیزد1328
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
فعال

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/09/161398/09/19ادهمی مجومردبتولیزد1329

فعالجوشکاری با گاز اکسی استیلن1398/09/161398/09/19پارسائیانسید رضایزد1330

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19زارعنسرینیزد1331

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19طباطبائیصدیقهیزد1332

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19طحانزهرهیزد1333

فعالدوخت لباسهای کشی1398/09/161398/09/19مسلمان یزدیفاطمهیزد1334

1398/09/171398/09/20طباطبائیزهراالساداتیزد1335
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

(مجازی- غیر حضوری )(و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال+ 1398/09/231398/09/26CompTIA - Networkنجاری طزرجانیفاطمهیزد1336

فعال(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1398/09/231398/09/26صمصام آبادمزرعه آخونداعظمیزد1337

فعالگوهر شناسی معدنی1398/09/231398/09/26طباطبائیمعصومه الساداتیزد1338

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


