
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORنصراللهیعلیاذربایجان شرقی1

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08صفریحسناذربایجان شرقی2

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09کریمیکریماذربایجان شرقی3

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08صیدیجواداذربایجان شرقی4

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09اژدریانایراناذربایجان شرقی5

1398/05/051398/05/08تقی پوراحمداذربایجان شرقی6
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی7

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی8

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی9

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی10

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08جاللیعلیرضااذربایجان شرقی11

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08زارعی ملکجباراذربایجان شرقی12

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08فیروزی ابریزعلی اکبراذربایجان شرقی13

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی14

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15حسن پوریوسفاذربایجان شرقی15

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15قادری هرویجعفراذربایجان شرقی16

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی17

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCاسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی18

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCگلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی19

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی20

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16سمائیمسلماذربایجان شرقی21

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16شیخیعلیرضااذربایجان شرقی22

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15عزیزیتقیاذربایجان شرقی23

1398/05/121398/05/16زینی زاده هریسسعیداذربایجان شرقی24
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/15علی زادهمهدیاذربایجان شرقی25
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15شاهدیحسیناذربایجان شرقی26

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی27

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16اکبر زادهمجیداذربایجان شرقی28

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16آراستههادیاذربایجان شرقی29

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16صیدیجواداذربایجان شرقی30

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15رمضانیبهناماذربایجان شرقی31

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23احبابمریماذربایجان شرقی32

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی33

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23باالئیمحسناذربایجان شرقی34

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23پورحیدررباباذربایجان شرقی35

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی36

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی37

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23صولتیکریماذربایجان شرقی38

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی39

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی40

فعال(اجرا در استان اذربایجان شرقی) کارآفرینی مقدماتی 1398/05/191398/05/23نشاطپرویزاذربایجان شرقی41

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingمهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی42

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28فیروزی ابریزعلی اکبراذربایجان شرقی43

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی44

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی46

فعالخراطی1398/05/261398/05/28شمع سازمحمدرضااذربایجان شرقی47

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28پورحیدررباباذربایجان شرقی48

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28جهان سریولیاذربایجان شرقی49

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28رادآرزواذربایجان شرقی50

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08فرزانهیاشاراذربایجان غربی51

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08نعمتیخسرواذربایجان غربی52

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



1398/05/051398/05/15پاک نژادجعفراذربایجان غربی53
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/08حمیدیولیاذربایجان غربی54
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08رقمی خسرو شاهیراحلهاذربایجان غربی55

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08خشکباری رضاییهسیمااذربایجان غربی56

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08برنازانیاراذربایجان غربی57

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08شکرزاده یکانحسیناذربایجان غربی58

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08طالئی حسنلوئیفرانکاذربایجان غربی59

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08زبیریاسماعیلاذربایجان غربی60

1398/05/121398/05/16قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی61
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15رحمانیحمیداذربایجان غربی62

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15صمدیلیالاذربایجان غربی63

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15محمدی قشالقدلبراذربایجان غربی64

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15امیدیسیف الدیناذربایجان غربی65

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15سلیمانیشهنازاذربایجان غربی66

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15حقیعلیاذربایجان غربی67

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15بهروزیالمیرااذربایجان غربی68

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی69

1398/05/051398/05/09فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل70
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09فرهودیفردیناردبیل71

1398/05/051398/05/15رخشیدنمنصوراردبیل72
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/15محمدیمیالداردبیل73
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08رحمانی گرمیراضیهاردبیل74

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08صالح زادهمجیداردبیل75

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08پارسا خان کندیرسولاردبیل76

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08عشقیمهیناردبیل77

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08قاسمیسولمازاردبیل78

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08شیرازی مجرهعلیاردبیل79

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08پورآزادزهرااردبیل80

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08برمایونسعیداردبیل81

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08جوهری پیرایوتلواباذراردبیل82

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15علیزاده مللواسماعیلاردبیل83

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15مهرورزسیامکاردبیل84

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15صالح زادهمجیداردبیل85

1398/05/121398/05/16محمدیمالکهاردبیل86
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16طاعتیاسماعیلاردبیل87
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15عبادیفرهاداردبیل88

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15فرهودیزادهعوضاردبیل89

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15آقازاده تولوناعظماردبیل90

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15علمی نصرآبادزهرااردبیل91

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل92

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23عبدیحبیباردبیل93

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28پناهپورحبیب اهللاردبیل94

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28صدیقی اضماره سفلیمحسناردبیل95

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28خیاطی گرمیصغریاردبیل96

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28رمضانی گرمیزینباردبیل97

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28سلیمانیانزهرااردبیل98

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORقیومی محمدیفاطمهاصفهان99

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09خرمنویداصفهان100

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09صادقیحسیناصفهان101

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09طاهریعلی اکبراصفهان102

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09طاوسیغالمحسیناصفهان103



فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09کاسیانمجیداصفهان104

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08خوش حسابزهرااصفهان105

1398/05/051398/05/09خامهءمحمداصفهان106
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/08سلیمیان ریزیمحمدرضااصفهان107
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

1398/05/051398/05/08شفیعی ورزنهمحمد حسیناصفهان108
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان109

1398/05/051398/05/15حیات داودیسید مهدیاصفهان110
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08امینیمینااصفهان111

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08آقائی حسین آبادیمریماصفهان112

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08بقولی دستجردینسریناصفهان113

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08پیرمرادیانهاجراصفهان114

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08معینسودابهاصفهان115

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08یزدانیپروانهاصفهان116

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان117

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08الماسی زفرهرقیهاصفهان118

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08صرامی فروشانیمرضیهاصفهان119

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16رحمتیانحسیناصفهان120

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16رحیمیشیوااصفهان121

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08حکیمیانمحبوبهاصفهان122

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08زمانی علویجهمرضیهاصفهان123

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08حکیمیعلیاصفهان124

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08ایرانپور مبارکهزهرهاصفهان125

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08عنایتی بیدگلیفرشتهاصفهان126

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08شهریاری نژادعلیرضااصفهان127

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08آقائیاکبراصفهان128

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15رضائی رامشهفرشتهاصفهان129

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16نصیری خوزانیحمید رضااصفهان130

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15پیروی بادیکاظماصفهان131

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15نصر آزادانیسید حسناصفهان132

1398/05/121398/05/16ابراهیمیمهسااصفهان133
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15طاهریاحمداصفهان134

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15رضادختمحسناصفهان135

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15شمس سوالریهادیاصفهان136

1398/05/121398/05/15آقائیمهراناصفهان137
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/05/121398/05/15پوربافرانیمحموداصفهان138
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16مشرقیزینباصفهان139

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15سلطانیانزهرهاصفهان140

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15اسدیعبدالهاصفهان141

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15بهرامیمحمداصفهان142

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15نواب منشجواداصفهان143

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15خدائیاصغراصفهان144

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15نصرمنشزهرااصفهان145

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15هیئت اصفهانیفخر الدیناصفهان146

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15بابائی زادهمحمدرضااصفهان147

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15زمان وزیریامیراصفهان148

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15باغبانهامریماصفهان149

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15اکبری علویجهفرشتهاصفهان150

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15خرمیانحسیناصفهان151

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15عظیمیمسعوداصفهان152

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15قانعی فرافشیناصفهان153

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15یاقسمتمحمدرضااصفهان153

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15اصفیمحمد مهدیاصفهان154

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان155



فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15فتحی گشینگانیمحسناصفهان156

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23خرمنویداصفهان157

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23صادقیحسیناصفهان158

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23کاسیانمجیداصفهان159

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان160

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23فتاحیزهرااصفهان161

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23فخارزاده نائینیحوریهاصفهان163

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23میرزاعلیانپرویناصفهان164

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28آقائیاکبراصفهان165

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28مؤمنیمجیداصفهان166

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28کاویانیعلیرضااصفهان167

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28راونجیفاطمهاصفهان168

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28آقائیزهرهاصفهان169

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28مالئی اردستانیمحسناصفهان170

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28عشقیمژدهاصفهان171

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28گوالنیحسیناصفهان172

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان173

1398/05/051398/05/08مفاخریصالحالبرز174
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08صنعتیحسنعلیالبرز175

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08بهره مندحسنالبرز176

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08حسینیسیدحمیدرضاالبرز177

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08شوقیحجت الهالبرز178

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08گله بسیاریمهدیهالبرز179

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08آقامحمدی شندیپرویزالبرز180

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08حق نظریزینبالبرز181

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز182

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08پازکیعبدالحسینالبرز183

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15اسماعیلیمحمدالبرز184

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicگله بسیاریمهدیهالبرز185

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15حقانیمعصومهالبرز186

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15میرزاوندکامرانالبرز190

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15دیر بازمحمد هادیالبرز191

1398/05/121398/05/15واشقانی فراهانیداریوشالبرز192
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15حق نظریزینبالبرز193

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15زنگانهعلی اصغرالبرز194

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15کربالیی آقازادهمهساالبرز195

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15دهنویمحمودالبرز196

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28اسدی کردامیر حسینالبرز197

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28پیشگاهیرضاالبرز198

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28شجاعی قمیزینبالبرز199

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORعسگریزهراایالم200

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09داورمریمایالم201

1398/05/051398/05/08گنجیرضاایالم202
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08تروندزهراایالم203

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08مردانیبنفشهایالم204

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCقاسمیانمرتضیایالم205

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15غالمیحمیدرضاایالم206

1398/05/121398/05/15چولکیشمسیایالم207
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15صیدکرمیافسانهایالم208
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15موسوی پورمرضیهایالم209

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15علیدادپورفریباایالم210

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15تخمارمجتبیایالم211

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15احمدیانهوشنگایالم212

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23کارگرپروینایالم213



فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28جهانپورعلیرضاایالم214

1398/05/051398/05/15چاه شوریغالمحسینبوشهر214
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08دریاسفرکبریبوشهر215

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08کاشفیلیالبوشهر216

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010کاشفیلیالبوشهر217

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCبی باکاصغربوشهر218

1398/05/121398/05/16عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر219
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15شهریورمحسنبوشهر220

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16زنده ویامیدبوشهر221

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16ظفریانسیده صدیقهبوشهر222

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15بهفرکاظمبوشهر223

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15باقریحسینبوشهر224

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28تنگستانیمحمدجاویدبوشهر225

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeشاه محمدیزهراتهران226

فرزانهتهران227
شهبازپور تازه کند 

رضاآباد
1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORفعال

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORصنیعیرایناکتهران228

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08رفیعیسید جلیل الدینتهران229

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08مطلبی نژادعلی اصغرتهران230

1398/05/051398/05/09بیکی ورزنهمحمد رضاتهران231
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09افتخاریرؤیاتهران232

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08دستجانی فراهانیسعیدتهران233

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08فرخی مینامحسنتهران234

1398/05/051398/05/15جعفری زاویهمهدیتهران235
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/08جهرمیحسینتهران236
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08خدامرادیمصطفیتهران237

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08هوشمندی زادهفریبرزتهران238

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08ناصرینویدتهران239

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08محبیرویاتهران240

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08مسافریمحمد رضاتهران241

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08مهاجرحسینتهران242

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08سعیدیعباستهران243

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08ذوالقرنینفریباتهران244

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08انصاریاسدالهتهران245

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08دالوندبهزادتهران246

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16ابراهیمیزهراتهران247

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16افتخاریسید ابراهیمتهران248

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16بقاییجلیلتهران249

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16بنیادیرضاتهران250

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16جاللیمرتضیتهران250

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16چاوش زادهعباستهران251

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16دیلمی خوزستانیمعصومهتهران252

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16رضوان نژادسپیدهتهران253

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16شهبازیجابرتهران254

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران255

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16غلینقی زادهمریمتهران256

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16لرستانیمحمد مرادتهران257

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16محمدی نودولقیمجیدتهران258

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/16مصطفی ییفروزانتهران259

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15رفیعیرضاتهران260

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15بیرالوندحمیدرضاتهران261

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15درویش کسامحسنتهران262

1398/05/121398/05/15مشهدیمعصومهتهران263
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال



فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16افتخاریرؤیاتهران264

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15حیدری محمدیمحمد رضاتهران265

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15ذوالقرنینفریباتهران266

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15بزرگ منشمحسنتهران267

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15غالمیمهدیتهران268

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15توکلی طرقیخدیجهتهران269

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15محسنیداودتهران270

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23رفیعیسید جلیل الدینتهران271

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28حسینی پویامهدیتهران272

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28فرخی مینامحسنتهران273

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28جعفریعلیرضاتهران274

فعالخراطی1398/05/261398/05/28افرازکوروشتهران275

فعالخراطی1398/05/261398/05/28مطلبی نژادعلی اصغرتهران276

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28قربانیاشرفتهران277

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28نیک جوپیوندتهران278

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeمجیدیبهزادچهار محال و بختیاری279

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08هاشمی دزکیهادیچهار محال و بختیاری280

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09اکبری بنیثریاچهار محال و بختیاری281

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08عبداللهیفرشتهچهار محال و بختیاری282

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08رئیسیآرشچهار محال و بختیاری283

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010خسرویکیوانچهار محال و بختیاری284

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15نوذریعمادچهار محال و بختیاری285

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15رستگارحسینچهار محال و بختیاری286

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15میرزاییعلیرضاچهار محال و بختیاری287

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15غالمیانخدیجهچهار محال و بختیاری288

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15جهانیعلیمردانچهار محال و بختیاری289

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16فتاحی میالسیحبیبچهار محال و بختیاری290

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15صالحی هفشجانینجمهچهار محال و بختیاری291

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15حیدریمظفرچهار محال و بختیاری292

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28جوانبختافشینچهار محال و بختیاری293

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28میراثیمجتبیچهار محال و بختیاری294

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28سلیمی بنیسعیدچهار محال و بختیاری295

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08مصلحیعلیرضاخراسا ن جنوبی296

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09بخشی پوراکرمخراسان جنوبی297

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09بخشی پورزینبخراسان جنوبی298

1398/05/051398/05/08شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی299
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

1398/05/051398/05/08ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی300
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی301
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08سالکیامیرخراسان جنوبی302

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی303

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15شکاری سردشتطیبهخراسان جنوبی304

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16فرشادمهدیخراسان جنوبی305

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16کاظم زادهمجیدخراسان جنوبی306

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15کمالیمهدیخراسان جنوبی307

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی308

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15دلیرعلیخراسان جنوبی309

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15شجریالهامخراسان جنوبی310

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingنازلی فریمانینسرینخراسان جنوبی311

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28مشفقیمهردادخراسان جنوبی312

فعالخراطی1398/05/261398/05/28مرادیکبریخراسان جنوبی313

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی314

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی315

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09قربانیمحمد علیخراسان رضوی316

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09حیاتیمحمدخراسان رضوی317

1398/05/051398/05/08انتظاریرسولخراسان رضوی318
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال



1398/05/051398/05/15حسینیسید محمدخراسان رضوی319
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/08مهراندیشمهدیخراسان رضوی320
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی321

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی322

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08ابطحی ایوریسید مهدیخراسان رضوی323

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08راممرضیهخراسان رضوی324

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08اشرفیحسنخراسان رضوی325

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی326

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی327

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی328

1398/05/121398/05/16سیدیسیدمصطفیخراسان رضوی329
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15مقیسهمریمخراسان رضوی330

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15زیرکفرشتهخراسان رضوی331

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15ابطحی ایوریسید مهدیخراسان رضوی332

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی333

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15جنتیرضاخراسان رضوی334

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15رجائیاننرگسخراسان رضوی335

اسماعیلخراسان رضوی336
نیک محمدی 

حسینی ئی
فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی337

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15صمفریباخراسان رضوی338

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15عمرانیسمانهخراسان رضوی339

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15مهریزهراخراسان رضوی340

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15نیکخوحسینخراسان رضوی341

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15انتظاریرسولخراسان رضوی342

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی343

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23قربانیمحمد علیخراسان رضوی344

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28اشرفیحسنخراسان رضوی345

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28محتشمعلیرضاخراسان رضوی346

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingایوبی نیامریمخراسان رضوی347

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingبابازادهنسرینخراسان رضوی348

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingقهرمانیمیناخراسان رضوی349

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28رجائیحسینخراسان رضوی350

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی351

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی352

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28ده جوریانداودخراسان رضوی353

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28شاکریمحمدخراسان رضوی354

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی355

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28اسدیمحمدمهدیخراسان رضوی356

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28محدثیمجیدخراسان رضوی357

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28جعفرنیاساسانخراسان رضوی358

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی359

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28ارجمندیخدیجهخراسان رضوی360

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی361

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28واحدیسیدرضاخراسان رضوی362

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09طالب الحقسمیراخراسان شمالی363

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08بهادریعلیخراسان شمالی364

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15حمیدیمسعودخراسان شمالی365

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی366

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15عابدیافسانهخراسان شمالی367

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15محسن پورمصیبخراسان شمالی368

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی369

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15علی پورمهدیهخراسان شمالی370

محسنخراسان شمالی371
حجی پور مشهد 

طرقی
فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08تفضلیناصرخوزستان372



فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08کرکیعبدالرضاخوزستان373

1398/05/051398/05/09بزرگیروزیتاخوزستان374
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09بهوندینریمانخوزستان375
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09زهیری نسبکاظمخوزستان376
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09محمد زمانی پورامیرخوزستان377
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09محمدیحمیدخوزستان378

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08رجب زادهابراهیمخوزستان379

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08شمیل پورعبدالکریمخوزستان380

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08عبیاتعلیرضاخوزستان381

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08رضا آینه بندمحمدخوزستان382

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08رضاییانسعیدخوزستان383

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08شکاری سردشتطیبهخوزستان384

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان385

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08بنی سعدنهضتخوزستان386

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08بیاتمنظرخوزستان387

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08سیاهی خلفمعصومهخوزستان388

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08قصری خوزانیسهیالخوزستان389

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان390

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08محمدیلیداخوزستان391

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08شوهانمهدیخوزستان392

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010خاتمیانسمیرهخوزستان393

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15سرخهسمانهخوزستان394

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15عادلپورسعیدخوزستان395

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان396

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15کعب عمیرفاضلخوزستان397

1398/05/121398/05/16بقولیراضیهخوزستان398
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16شنبدیناهیدخوزستان399
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16موسویزهراخوزستان400
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16نفرسفید دشتیالهامخوزستان401
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان402
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16صـوفـیعارفخوزستان403
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16محمد زمانی پورامیرخوزستان404
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15عبداله نژادمهدیخوزستان405

1398/05/121398/05/15آل موسیبی بی کبریخوزستان406
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15جرفیزینبخوزستان407
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15رشتی زادهزینبخوزستان408
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15عبدالهیافسانهخوزستان409
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15عیسی وندمحمودیزینبخوزستان410
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15یزدیلیالخوزستان411
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15رشیدپورهوشنگخوزستان412
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/05/121398/05/15مفتوحلیالخوزستان413
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15یوسفیروح اهللخوزستان414



فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15آراستهعبدالنبیخوزستان415

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15جوادنژادغالمحسینخوزستان416

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15کمائیعلیخوزستان417

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15شو لیسکینهخوزستان418

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15احمدیژالهخوزستان419

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15احمدی نیافاطمهخوزستان420

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15امیریمرتضیخوزستان421

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15حسین وندغالمرضاخوزستان422

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15محمدیحمیدخوزستان423

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15سیدطالبیسیده مانداناخوزستان424

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15نادرزادهیوسفخوزستان425

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16شمیل پورعبدالکریمخوزستان426

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15جرفیمهدیخوزستان427

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23یزدیشهینخوزستان428

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28غالمپورامینخوزستان429

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingجاسمی منفردجمیلهخوزستان430

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingدارابیناهیدخوزستان431

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingدلفیخدیجهخوزستان432

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingهاشمیاعظمخوزستان433

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28رایگانرضاخوزستان434

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28سیف قلیعلیرضاخوزستان435

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28کماییمجیدخوزستان436

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28حیدری فردسمیهخوزستان437

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28نجاتیطاوسخوزستان438

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28پورعوض اهرمیالهامخوزستان439

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28مطیعی فرمنصورهخوزستان440

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28عالی پوراحمدیعصمتخوزستان441

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28رشیدیمصطفیخوزستان442

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28زهیری نسبکاظمخوزستان443

1398/05/051398/05/08ستودهرشیدزنجان444
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08قاسمینسیمزنجان445

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان446

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08یعقوبیسعیدزنجان447

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15رضائیعلیرضازنجان448

1398/05/121398/05/15محمدیزینبزنجان449
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16قائمیسیمازنجان450

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15قاسمینسیمزنجان451

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15رضاییلیالزنجان452

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23اوصانلوفریبازنجان453

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23شریفیرویازنجان454

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23عباسیونسیمازنجان455

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23میانداریرقیهزنجان456

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28تقیلوخالقزنجان457

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingملکیمعصومهزنجان458

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28برزگرحسینزنجان459

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08حیدری براردهیاحمدسمنان460

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08موسوی کنتیسیدقاسمسمنان461

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08نقابیاحمدرضاسمنان462

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08ایوبیسیده طیبهسمنان463

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08متقاعدسمیهسمنان464

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010الهینرگسسمنان465

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010تندهمهدیسمنان466

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15پلنگیمعصومهسمنان467

1398/05/121398/05/15امیدوارصدیقهسمنان468
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15کطولیمحمدسمنان469

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15شعبانیسحرسمنان470

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15امینی درونهمحمدسمنان471



فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15کسائیانگلنساءسمنان472

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15معروفیمعصومهسمنان473

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15حسینیسیداسمعیلسمنان474

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15اوشیدریشیرینسمنان475

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15کرامتیمحمد رضاسمنان476

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23کمالیاحمدسمنان477

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23شاهیمحمدرضاسمنان478

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23قوشچیانحامدسمنان479

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23مرتضیمحمودسمنان480

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23حیدری براردهیاحمدسمنان481

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28اکبریبهروزسمنان482

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28مرادیفاطمهسمنان483

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28زندیالهامسمنان484

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28قلچ لیعباسسمنان485

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28شوقیمحمدحسینسمنان486

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28غمزهمجیدسمنان487

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28خادمیمصطفیسمنان488

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28دخانیانعلیرضاسمنان

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeریگیرابعهسیستان و بلوچستان489

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeشیخ زادهویداسیستان و بلوچستان490

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeنورزائیراضیهسیستان و بلوچستان491

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORخسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان492

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08کیخامحمودسیستان و بلوچستان493

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان494

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09حجتحسینسیستان و بلوچستان495

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان496

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08کیخامحمدسیستان و بلوچستان497

1398/05/051398/05/08ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان498
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08برخوردارعباسسیستان و بلوچستان499
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08ابخشتساراسیستان و بلوچستان500

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08معمربامریمعصومهسیستان و بلوچستان501

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان502

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان503

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان504

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان505

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان506

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08ریگیمهریسیستان و بلوچستان507

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان508

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان509

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08کریمزادهفیروزهسیستان و بلوچستان510

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان511

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15برخوردارعباسسیستان و بلوچستان512

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان513

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicبنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان514

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicتوان پورمریمسیستان و بلوچستان515

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicشهریاریشیرینسیستان و بلوچستان516

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicنخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان517

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010ریگیرابعهسیستان و بلوچستان518

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان519

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان520

1398/05/121398/05/16پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان521
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان522
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال



1398/05/121398/05/16میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان523
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان524
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/15کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان525
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان526
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان527

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان528

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان529

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان530

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان531

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان532

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15کیخامحمدسیستان و بلوچستان533

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16کیخامحمودسیستان و بلوچستان534

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان535

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28پیریابراهیمسیستان و بلوچستان537

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28کیخامحسنسیستان و بلوچستان538

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28سراوانیجاللسیستان و بلوچستان539

فعالخراطی1398/05/261398/05/28محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان540

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان541

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28ریگیمهریسیستان و بلوچستان542

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان543

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان544

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان545

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان546

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان547

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeپورباقرآرمینفارس548

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09کریمیاصغرفارس549

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08اکبرزادهغالمعباسفارس550

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08قاسمیمحسنفارس551

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09احمدیزهرهفارس552

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09احمدیاحسانفارس553

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09الماسی ریحانیمحمدفارس554

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09ایزدشناس جهرمیحسینفارس555

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09آسایشمحمدعلیفارس556

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09برامکیاصغرفارس557

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09تاج پیکرزهرافارس558

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09جاویدمحمدحسینفارس559

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09جوکارهادیفارس560

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09حق شناسابوطالبفارس561

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09خوش نیتوحیدفارس562

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09رجبیمهسافارس563

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09رستمی پورفرداردشیرفارس564

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09زارعی سکه روانیصدرالهفارس565



فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09سجادیراضیه ساداتفارس566

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09سیروسیاناشکانفارس567

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09شاهسوندیمحمد جوادفارس568

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09شریفیمریمفارس569

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09شورکیمحمد مهدیفارس570

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09صمصامعباسعلیفارس571

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09ضیائی نژادآمنهفارس572

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09عاشوریعلی اصغرفارس573

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09عباسیاحمد رضافارس574

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09عیساییعلیرضافارس575

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09فخریحسینفارس576

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09قاسمیاحمدفارس577

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09محمدیدانش رضافارس578

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09محیط قیریمحمدفارس579

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09مستفیضیاعظمفارس580

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09مسعودیحسینفارس581

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09مهبودیانسودابهفارس582

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09نگهبانقاسمفارس583

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09نیکوبختلیالفارس584

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس585

فعال(اجرا در استان فارس)(تکمیلی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/05/051398/05/09ولی زادهوحیدفارس586

1398/05/051398/05/09اسماعیل زادهمجیدفارس587
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09زراعتیانابراهیمفارس588
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08نگین تاجیامیدفارس589

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08بهمئیمیالدفارس590

1398/05/051398/05/08ایرانمنشسمانهفارس591
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08روشناصغرفارس592
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08ایمنعلیرضافارس593

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08شمسمحمدکاظمفارس594

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08مشوشمحبوبهفارس595

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08سارانیریحانهفارس596

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08یزدان پناهلیالفارس597

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08کارگررضافارس598

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08حیاتیسمیهفارس599

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08علی نژادصغریفارس600

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08مختاریمرضیهفارس601



فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08کارگررضافارس602

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15غفاریعلی حسینفارس603

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicسارانیریحانهفارس604

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010رنجبرندافارس605

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15ایمنعلیرضافارس606

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس607

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15حسینیسیده فاطمهفارس608

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15دهقانیکامرانفارس609

1398/05/121398/05/16زراعتیانابراهیمفارس610
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس611
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/15سیاحنرگسفارس613
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

1398/05/121398/05/15مشوشمحبوبهفارس614
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15شریعتیاصغرفارس615

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15محسنیهادیفارس616

1398/05/121398/05/15غالمیاله مرادفارس617
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/05/121398/05/15فرهادیفاطمهفارس618
پیش نیاز برای کلیه رشته )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15تقی زادهفاطمهفارس619

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15احمدیزهرهفارس620

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15ترنج زرپروانهفارس621

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15ذرت کارحسینفارس622

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15کاظمیقاسمفارس623

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15اردالیفاطمهفارس624

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15قلندریمحمد رضافارس625

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15کارگررضافارس626

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23زمان زادهمحمدفارس627

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23کریمیاصغرفارس628

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23مرادنژادحسینفارس629

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28کارگررضافارس630

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28کیانیحافظفارس631

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingغالمیمرضیهفارس632

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28خادمیمجیدفارس633

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28زاهدیفخرالدینفارس634

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28سالکیسمیراءفارس635

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28کاظمی نیامصطفیفارس636

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28راه پیمامهدیفارس637

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28محسنیهادیفارس638

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28مستفیضیاعظمفارس639

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28ایرانمنشسمانهفارس640

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28اکبریمحمدرضافارس641

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28تقی زادهفاطمهفارس642

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28توکلیحمیدفارس643

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28مهبودیانسودابهفارس644

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28روشناصغرفارس645

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeرحمانیلیالقزوین646

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08مهرافشارعاطفهقزوین647

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08فروغیامیرقزوین648

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08انصاری فرمحمدقزوین649

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08طاهرخانینادرقزوین650

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15برمایونرضاقزوین651

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین652

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15محمد خانیعلیقزوین653

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15شاعریرضاقزوین654



فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15رحمانیلیالقزوین655

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15خسرو نژادعلیقزوین656

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15رحمانیمجیدقزوین657

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15موسویسیددارابقزوین658

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15طاهرخانیعلیقزوین659

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15اصلی بیگیمصطفیقزوین660

فعالاصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398/05/131398/05/16طاهرخانیمجیدقزوین661

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23برمایونرضاقزوین662

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23طاهرخانیمهدیقزوین663

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23محمد خانیعلیقزوین664

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28سازندهعلی اکبرقزوین665

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28رحمانیامیدقزوین667

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08امامینفیسهقم668

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08قاسمی واشوریاعظمقم669

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15حیدری ویریاحمدقم670

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15سهرابیمحمدقم671

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicباقریهرقیهقم672

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicهاشمیاکرم الساداتقم673

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15چاوشی خاتمیلیالقم674

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15امیریهاشمقم675

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28حجتیحسنقم676

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeسیدیآرزوکردستان677

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORاله ویسیخباتکردستان678

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORزارعیفریدهکردستان679

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCموچانیامیرکردستان681

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCنگاریوحیدکردستان682

1398/05/121398/05/16ستایشنسرینکردستان683
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/15معظمیحکیمهکردستان684
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15حسینیکاوانکردستان685

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15رضائیمرتضیکردستان686

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15محمد نیاعلی رضاکردستان687

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15کریمپوربهارکردستان688

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28اسدیمظفرکردستان689

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28جعفریکورشکردستان690

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28طهماسبیفرزادکردستان691

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28ایپکینسترنکردستان692

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28مالکیسهیالکردستان693

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28معظمیحکیمهکردستان694

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORبمانی پورصالح آباداکرمکرمان695

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORسمیعیسید علیکرمان696

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORصفری جعفرآبادیفریباکرمان697

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09تیموری فرمحسنکرمان698

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09رنجبرمجیدکرمان699

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09شیخیمرتضیکرمان700

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09فتاحیامینکرمان701

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08شریف زادهسهیالکرمان702

1398/05/051398/05/09بیک زادمسعودکرمان703
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09پور گلزاریمهدیکرمان704
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09حسن شاهی راویزحسنکرمان705
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09فتحی زادهسجادکرمان706
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09اسدیاراکرمکرمان707

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09کیانیشیماکرمان708

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09خواجه حسنی رابرینجمهکرمان709



فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09محدثی زرندیمهدیهکرمان710

1398/05/051398/05/08امیریعباسکرمان711
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

1398/05/051398/05/08کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان712
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08باباخانیایمانکرمان713

1398/05/051398/05/15پیرانبی اهللکرمان714
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/15سعیدسید حسینکرمان715
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/15عامریعلیکرمان716
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/08بهرام نژادفرانککرمان717
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08بیگمرادیحسینکرمان718
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08حاج ملکمحبوبهکرمان719
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08حسینی نسبمصطفیکرمان720
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08زید آبادیمجیدکرمان721
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010سمیعیسید علیکرمان722

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCعبدالرحیمیمهدیکرمان723

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16گروهی ساردوارسالنکرمان724

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15بمانی پورصالح آباداکرمکرمان725

1398/05/121398/05/16صیادیان نجم آبادنصرتکرمان726
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16پور گلزاریمهدیکرمان727
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16متصدی زرندیبتولکرمان728
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15شیبانیفرزادکرمان729

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15موسی پورهادیکرمان730

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15امیربیگیحسامکرمان731

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15سعیدسید حسینکرمان732

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15رسولی نژادسید حسینکرمان733

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15مهدیزادهسیدمجیدکرمان734

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16امانی زارینمحمدهادیکرمان735

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16خجسته چترودیبهنامکرمان736

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16زین الدینی میمندمهدیهکرمان737

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15عاقلی گوکیمعصومهکرمان738

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15خضری نژ اد قرایینصرتکرمان739

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15شیبانیبتولکرمان740

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15پیلتنپژمانکرمان741

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15خطائی زادهساسانکرمان742

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15افشاری پورجلیلکرمان743

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15حالج زاده راوریرضاکرمان744

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15درویشی دیوانمرادجاسمکرمان745

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15امیریفرشته الساداتکرمان746

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15خواجویی گوکیملیحهکرمان747

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16حسنی خورسندیمهدیکرمان748

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15انجم شعاعفاطمهکرمان749

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15زارع زاده نوروزیمیناکرمان750

فعالاصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398/05/131398/05/16آذرسیناامینکرمان751

فعالاصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398/05/131398/05/16خواجویی نژادمحمدکرمان752

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23شیبانیفرزادکرمان753

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingشفیعینجمهکرمان754

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28زید آبادیمجیدکرمان755



فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28حالج زاده راوریرضاکرمان756

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28ایزدیاسماعیلکرمان757

فعالخراطی1398/05/261398/05/28بهرامی رادمجتبیکرمان758

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28جاویداننفیسهکرمان759

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28خواجه حسنی رابرینجمهکرمان760

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28جعفرینادیاکرمان761

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان762

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28سالجقهفاطمهکرمان763

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28کیان فردهوشنگکرمان764

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08پیریمسعودکرمانشاه765

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09معتمدپورالههکرمانشاه766

1398/05/051398/05/08مرادیاسماعیلکرمانشاه767
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08کریمپورایثارکرمانشاه768

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08خزائیفرهادکرمانشاه769

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08رستمیحسینکرمانشاه770

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08غالمیمهردادکرمانشاه771

فعالمعرق مشبک1398/05/051398/05/08هاشمیمریم الساداتکرمانشاه772

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08احمدیسیروسکرمانشاه773

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicپشوتنشهرامکرمانشاه774

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15محمدیفرزادکرمانشاه775

1398/05/121398/05/15کریمیزهراکرمانشاه776
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15داردرفشیالههکرمانشاه777

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16امانی مجدحجت الهکرمانشاه778

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16لرستانیمهدیکرمانشاه779

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15جهانیاناقبالکرمانشاه780

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15کریمیاسفندیارکرمانشاه781

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15سلطانی پورمظفرکرمانشاه782

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه783

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28خزائیفرهادکرمانشاه784

فعالخراطی1398/05/261398/05/28غالمیمهردادکرمانشاه785

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28معتمدپورالههکرمانشاه786

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28عباسیکیهانکرمانشاه787

1398/05/051398/05/09کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد788
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد789

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد790

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد791

1398/05/051398/05/15عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد792
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

1398/05/051398/05/08چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد793
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/05/051398/05/08ذاکرزادهلیداکهگیلویه و بویراحمد794
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد795

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد796

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد797

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد798

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد799

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد800

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد801

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد805

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جشانزادهکلثومکهگیلویه و بویراحمد806

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جعفریفرخندهکهگیلویه و بویراحمد807



فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جهانیمریمکهگیلویه و بویراحمد808

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جهانیانی پورخدیجهکهگیلویه و بویراحمد809

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد810

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16جوخ زادهزینبکهگیلویه و بویراحمد811

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد812

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد813

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد814

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد815

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16خضوعی طالگهشیرینکهگیلویه و بویراحمد816

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16سبحانی پورارغوانکهگیلویه و بویراحمد817

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16صداقتلیالکهگیلویه و بویراحمد818

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد819

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16فروغی نسبمجیدکهگیلویه و بویراحمد820

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16کریمیانزلیخاکهگیلویه و بویراحمد821

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد822

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16نام نیکفرخندهکهگیلویه و بویراحمد823

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16نیک آئینفروغکهگیلویه و بویراحمد824

فعال(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/121398/05/16وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد825

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد826

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد827

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد828

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingمژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد829

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد830

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09گیلک حکیم آبادیلیالگلستان831

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08رجبیرمضان علیگلستان833

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08یانپیمنصورگلستان834

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16سیمایی نسبصادقگلستان835

1398/05/121398/05/16بهرام زادهعبدالحکیمگلستان836
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16دالوری نژادمحمدگلستان837
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16رمضانی سربندانمرتضیگلستان838
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16نقویمحسنگلستان839
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15نقویسکینهگلستان840

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15یانپیمنصورگلستان841

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15حسینی پویاسید احمدرضاگلستان842

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15فیروزیانامیدگلستان843

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28ثنائینعیمگلستان844

فعالخراطی1398/05/261398/05/28پاویزناصرگلستان845

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28میرطاهرهگلستان846

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28گزمهسعیدگلستان847



فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28مشمولیفضهگلستان848

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28نوروزیعلی اکبرگلستان849

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeمحسنیالهامگیالن850

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09قلی زادهحسنگیالن851

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09آذریانفرزادگیالن852

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09نجات رسولیبهزادگیالن853

1398/05/051398/05/08خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن854
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08المئیعلیرضاگیالن855

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08بهزاد خشگوییمحمودگیالن856

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08خوشقدماسماعیلگیالن857

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09افضلیمرجانگیالن858

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09حسن پورشهالگیالن859

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09حسن پور طوالرودحمیراگیالن860

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09حسنی کمساریمعصومهگیالن861

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09خاک طبعطاهرهگیالن862

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09رحیمیان نودهیمائدهگیالن863

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09رمضانی نژاد مقدمصغریگیالن864

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09شهبازیسودابهگیالن865

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09صدیقیآمنهگیالن866

فعال(اجرا در استان گیالن)(تابستری)گلیم بافی نوین1398/05/051398/05/09نوغان پرورجاللیآذرگیالن868

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08شاکرقصابسراییمحسنگیالن869

فعال(پانتیوگراف)ماشین کپی تراش1398/05/051398/05/08ناطقیحسنگیالن870

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن871

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن872

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010المئیعلیرضاگیالن873

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010فتحی میاردانمریمگیالن874

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16صادق موسویسید آرشگیالن875

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16فالح علی پورارباستانرامینگیالن876

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/05/121398/05/15باباییمحمود رضاگیالن877

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16اسالمدوستکریمگیالن878

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16بهزاد خشگوییمحمودگیالن879

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16پورامینی ناوعزیزگیالن880

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16پیله ورعزیزگیالن881

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16جارستان دوگوریمریمگیالن882

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16ربیعی زادحمیدگیالن883

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16رحیمیکامبیزگیالن884

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16صفری زاد تسیهجوادگیالن885

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16فرجی سیناکیوانگیالن886

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16قاطعی فرمحمدرضاگیالن887

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16قربانی پنچاهوحیدگیالن888

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16گیاهیمحمدرضاگیالن889

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16مهربان کلشتریسعیدگیالن890

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16نجف پور الرسریسهیلگیالن891

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16ندافیانمجتبیگیالن892

فعال(اجرا در استان گیالن)eplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/05/121398/05/16هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن893

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15ضیاء شمسعلیرضاگیالن894

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15جهانیمهنازگیالن895

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15دشتبانمهدیگیالن896

فعال(مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات1398/05/191398/05/23حسنی کمساریمعصومهگیالن897

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28حامیان رودسریعلیرضاگیالن898

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28بهزاد خشگوییمحمودگیالن899

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن900

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28خوشقدماسماعیلگیالن901

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28فالح پور سالکویهفرزانهگیالن902

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن903



فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28خجستهمهدیگیالن905

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeجدیدیهانیهلرستان906

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORامرائیامینلرستان907

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORمدیریسهیاللرستان908

فعال1398/05/051398/05/08ILLUSTRATORمرادی سبزوارنیلوفرلرستان909

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08فالح نژادزاهدلرستان910

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09کریمی صدراسماعیللرستان911

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08جدیدیرضالرستان912

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08کالنتریپرویزلرستان913

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08پارسامحمد رضالرستان914

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08محمودیسعیدلرستان915

1398/05/051398/05/15زرین بخشخسرولرستان916
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E3-1 )
فعال

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08حسینیحجت الهلرستان917

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08خادمعلی اصغرلرستان918

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08منصوریصدیقهلرستان919

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08خادمیکبرالرستان920

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08صادقی فردشهراملرستان921

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08هوشمندیحسنلرستان922

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010نعمت الهیهادیلرستان923

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15ساالروندلیاللرستان924

1398/05/121398/05/16رجبیسمیهلرستان925
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال1تراش تخصصی 1398/05/121398/05/15کوچکیمحمد رضالرستان926

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15قربانیابراهیملرستان927

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16کریمی صدراسماعیللرستان928

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15شهریسوندزینبلرستان929

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/05/121398/05/15آزادبختشهابلرستان930

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15جلیلیراضیهلرستان931

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15ممیوندمسلملرستان932

فعالمدیریت آموزشی1398/05/121398/05/15تقویمحمدحسنلرستان933

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16ضرونیکیومرثلرستان934

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/05/121398/05/16وفایی مقدمسید صادقلرستان935

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15سلیمانیفاطمهلرستان936

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15قنبری مزلقانمهدیلرستان937

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15نیریحسینلرستان938

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) برق خودروی چری کوئین1398/05/261398/05/28قنبرپوررضالرستان939

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28نیریحسینلرستان940

فعالخراطی1398/05/261398/05/28خادمیطاهرهلرستان941

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28گودرزیپرستولرستان942

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28ضرونیکیومرثلرستان943

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28وفایی مقدمسید صادقلرستان944

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28داودیعلی محمدلرستان945

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09رمضانیشیروانمازندران946

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08اکبریحسینمازندران948

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08عباسیمحمد رضامازندران949

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/05/051398/05/08محمد پور شکتاییمحمودمازندران950

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08ابراهیمیمیترامازندران951

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08سوداگریان امیریمجیدمازندران953

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08محمدی خارکشیصدیقهمازندران954

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08ملکی مجداعظممازندران955

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08هدیه لمرساالرمازندران956

1398/05/051398/05/09گیلمحمدمازندران957
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

1398/05/051398/05/09لوایینرمینمازندران958
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09حسینیسید جالل الدینمازندران960



1398/05/051398/05/08حشمتیمیثممازندران961
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

1398/05/051398/05/08طاهری بازیارخیلیسیداحمدمازندران962
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/051398/05/08اصغرپورحسینمازندران963

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08رحمانیمحمد علیمازندران965

فعالIMSسیستم مدیریت یکپارچه1398/05/051398/05/08قلی زاده مرزناکییوسفمازندران966

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08گیالنیحسینمازندران967

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15رمضانیشیروانمازندران968

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCاسماعیلیعلیمازندران

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicشریفیانندا بیگممازندران969

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16وجدانی بیدرونیبابکمازندران970

1398/05/121398/05/16ایرانمهرسکینهمازندران971
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/16لوایینرمینمازندران972
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

فعالحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط1398/05/121398/05/15پورعباس کتی سریحمیدمازندران973

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16رحمانیمحمد علیمازندران974

فعالسوخت نگاری1398/05/121398/05/15اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران975

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15اسفندمداحمدمازندران976

فعالسیستم اعالم حریق1398/05/121398/05/15رحیمی تاکامیبهروزمازندران977

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15عزیزیاعظممازندران978

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15بحرپیمایابراهیممازندران979

فعالکاشی کاری1398/05/121398/05/15هاشمی قادیسیدموسیمازندران980

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15حسینیسید مجتبیمازندران981

فعالچرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب1398/05/191398/05/23رمضانیشیروانمازندران982

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23اکبری خرم آبادیزهرامازندران983

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingخادمیانمنیرهمازندران984

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/05/261398/05/28فتحیسید حمیدمازندران985

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28خلیلیمحسنمازندران986

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/05/261398/05/28قدمی نجارکالییهادیمازندران987

فعالخراطی1398/05/261398/05/28پزشکیافشینمازندران988

فعالخراطی1398/05/261398/05/28جعفریانمعصومهمازندران989

فعالخراطی1398/05/261398/05/28خاتمیمولودمازندران990

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28شهریاریمحمد ابراهیممازندران991

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28محمدزادهزهرامازندران992

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28معمائیندامازندران993

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/05/261398/05/28منتظریشایانمازندران994

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28خیرخواه کفشگریحامدمازندران995

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeاحدیسمانهمرکزی996

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09حق پرستمحمد جوادمرکزی997

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09رحمتیمحمدباقرمرکزی998

فعال(مجازی- غیر حضوری )ابزارشناسی تخصصی1398/05/051398/05/09ساالریمحمد صادقمرکزی999

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09عباسیزینبمرکزی999

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09میرشفیعینسرینمرکزی1000

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08مالمیررضامرکزی1001

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/05/051398/05/08قربانیفاطمهمرکزی1002

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1003

فعالکت مردانه با دوخت صنعتی1398/05/051398/05/08روشنطیبهمرکزی1004

فعالHTMLکد نویسی 1398/05/051398/05/08جعفریکبریمرکزی1005

فعالPower mill ماشین کاری در نرم افزار 1398/05/121398/05/15یادگاریحسینمرکزی1006

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCسمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1007

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15قربانیفاطمهمرکزی1009

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15باقری شتریهاکرممرکزی1010

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15کمال آبادیفاطمهمرکزی1011

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15واحدعباسمرکزی1012

فعال آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 1398/05/121398/05/15اسمعیلیعاطفهمرکزی1013



فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/05/191398/05/23یادگاریحسینمرکزی1014

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingمیرشفیعینسرینمرکزی1015

فعالخراطی1398/05/261398/05/28عیاشیزهرامرکزی1016

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28توتونیمریممرکزی1017

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1018

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان1019

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08فریدونفرحامدهرمزگان1020

فعال(ماشین لباسشویی )8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده1398/05/051398/05/08کنگانیعلیهرمزگان1021

1398/05/051398/05/08قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1022
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعال(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1398/05/051398/05/08امانیرضاهرمزگان1023

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08ژالهرویاهرمزگان1024

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1نقاشی خودرو1398/05/051398/05/08حسن نژادمحمدابراهیمهرمزگان1025

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15سیستانیکیومرثهرمزگان1026

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15فریدونفرحامدهرمزگان1027

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15کنگانیعلیهرمزگان1028

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicروستااسماعیلهرمزگان1029

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16امیدواریفرزادهرمزگان1030

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16امیری دوماریمحسنهرمزگان1031

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16بهنامیاصغرهرمزگان1032

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16جلیلیابراهیمهرمزگان1033

1398/05/121398/05/16افرازامامههرمزگان1034
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16راشدی نسبزبیدههرمزگان1035
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16ژالهرویاهرمزگان1036
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16میهن پرستزینبهرمزگان1037
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1038

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1039

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15اصغرپوراحسانهرمزگان1040

فعال3مولد قدرت تخصصی مزدا1398/05/121398/05/15حسن نژادمحمدابراهیمهرمزگان1041

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingپاده باننجمههرمزگان1042

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingحسینیمهنازهرمزگان1043

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28رنجبریمریمهرمزگان1044

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28راشدی نسبزبیدههرمزگان1045

فعالطراحی و چاپ مهر قلمکار1398/05/261398/05/28میهن پرستزینبهرمزگان1046

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1047

فعالروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره1398/05/261398/05/28قاسمیصادقهرمزگان1048

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28بهنامیاصغرهرمزگان1049

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28جلیلیابراهیمهرمزگان1050

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeفرخیمعصومههمدان1051

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/05/051398/05/08لطفی می آبادیمریمهمدان1052

فعال(مجازی- غیر حضوری)Cad-Earthآموزش نرم افزار 1398/05/051398/05/09شریف فربهارههمدان1053

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08طاهریمحمد حسینهمدان1054

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آنالیز گازهای خروجی اگزوز 1398/05/051398/05/08کریمیاحمدهمدان1055

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/05/051398/05/09مرادینرگسهمدان1056

1398/05/051398/05/08محمدیروح الههمدان1057
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)
فعال

فعال(پیشرفته  ) AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 1398/05/051398/05/08ربیعی توسلپوریاهمدان1058

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16احمدیامیرعباسهمدان1059

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16اروانهفاطمههمدان1060

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16تقویالنازهمدان1061

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16حامیانسمیراهمدان1062

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16شریفی تراباعظمهمدان1063



فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16صباغیان اردکانیمهنازهمدان1064

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16طاهری حبیبمریمهمدان1065

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16عبداهلل پورحسنهمدان1066

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16عسگری نویدزهراهمدان1067

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16کاویانی رادنگیساهمدان1068

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16می ریزآذینهمدان1069

فعال(اجرا در استان همدان)مدیریت واحدهای اقامتی1398/05/121398/05/16یادگاریمنیژههمدان1070

فعال( (مایکروویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 1398/05/121398/05/15سلیمانیسروشهمدان1071

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16حصارخانیمحمدهمدان1072

فعال(مجازی- غیرحضوری)الکترونیک خودرو1398/05/121398/05/16سرابیمیثمهمدان1073

1398/05/121398/05/16سهرابیرضاهمدان1074
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/15هاشملوسمیههمدان1075
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال( T.S.St.3)جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 1398/05/121398/05/15بهرامی مهرحمیدهمدان1076

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16شریف فربهارههمدان1077

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/05/121398/05/16مرادینرگسهمدان1078

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15زرین وفاعلیرضاهمدان1079

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15فاطمیمهرسیماهمدان1080

فعالکاربرد الکترونیک در برق صنعتی1398/05/121398/05/15عرفانی پورعلیهمدان1081

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28پارسانویدپوریاهمدان1082

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28رنجبردارسعیدهمدان1083

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/05/261398/05/28بهرامی خواهمهدیهمدان1084

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28کاوسیمحمدهمدان1085

فعال( دی9اجرا در مرکز  )مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت1398/05/261398/05/28زندیهسعیدهمدان1086

فعالمقدماتی 1398/05/051398/05/08adobe Captivativeحاجی ده آبادیمحمدعلییزد1087

1398/05/051398/05/09انتظاری زارچکاظمیزد1088
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
فعال

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/05/051398/05/08صالحعلیرضایزد1089

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08رادمنشعصمتیزد1090

فعالنرم افزار طراحی الگوی لباس1398/05/051398/05/08فتوحیمریمیزد1091

فعالنظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها1398/05/051398/05/08زارعشاهیمحمدیزد1092

فعال1398/05/121398/05/15CCNA course2 router basicباقری فردفاطمهیزد1093

فعالکاربردی 1398/05/121398/05/15PLCافضلیمصطفییزد1094

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/05/121398/05/15شیرمحمدی بهادرانصدیقهیزد1095

1398/05/121398/05/16امینی بهابادیصدیقهیزد1096
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16سلطان عطارزهرهیزد1097
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/05/121398/05/16کالنتریسارهیزد1098
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
فعال

1398/05/121398/05/15محزون زادهسعیدهیزد1099
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
فعال

فعال(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی1398/05/121398/05/15قدکیمریمیزد1100

فعالروانشناسی عمومی1398/05/121398/05/15رجبیفاطمهیزد1101

فعالروشهای ارائه مطلب1398/05/121398/05/15پارسائیانسید رضایزد1102

فعالعروسک دوزی1398/05/121398/05/15دهقانیزادهاعظمیزد1103

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15طباطبائیزهراالساداتیزد1104

فعال(مجازی- غیر حضوری )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/05/121398/05/15مهدوی زادهسمانهیزد1105

فعال(برش معکوس)1398/05/261398/05/28Subtraction Cuttingزارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1106

فعالساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398/05/261398/05/28بهادری کلیبرشهرامیزد1107

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28اتتظارینجمهیزد1108

فعالداروهای گیاهی1398/05/261398/05/28مزیدیسمانهیزد1109

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28باقری فردفاطمهیزد1110

فعال(مجازی- غیر حضوری  )دولت الکترونیکی1398/05/261398/05/28طباطبائیزهراالساداتیزد1111

فعال1398/05/121398/05/15MS project 2010رحیمیزهرا1112

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


