
 
 
 
 
 
 

 
 
 

یکوتاه مدت مهارت آموز لمیف یجشنواره کشور نینخست  

 برگزیدگان لوح تقدیر

 ردیف نام اثر گروه آموزشی نام صاحب/صاحبان اثر استان

 1 چیست ؟  HMI برق مریم فریور اصفهان

 2 ساخت ظروف رزینی صنایع دستی مهسا جمالیان اصفهان

 3 تهیه چیز کیک صنایع غذایی انسیه دانا اصفهان

 4 نقاشی روی پارچه صنایع دستی هایده حواشی ایالم

 5 نقاشی روی شیشه)ویترای( صنایع دستی هایده حواشی ایالم

 6 خراش فلز صنایع دستی پروانه یزدی البرز

 7 قلم زن روی چوب صنایع دستی پروانه یزدی البرز

 8 زیور آالت رزینی صنایع دستی فاطمه قاسم پور البرز

 9 کچه دوزی صنایع دستی شبنم شیرازی البرز

 10 دکوپاژ سفال صنایع دستی زهره خسروی جنوبی - خ

 11 منبت کاری طرح های ساده صنایع دستی کبری مرادی جنوبی - خ

 12 ساخت زیر لیوانی چوب رزین صنایع دستی کهکشانمائده  خوزستان

 13 بافت سبد تریکو صنایع دستی فاطمه ترابی خوزستان

 14 ساخت توپ نمدی صنایع دستی لیال دوام بُد خوزستان

 15 گلدوزی سه بعدی)برزیلی( صنایع دستی سمانه سرخه خوزستان

 16 شاتوت تهیه و پخت کیک صنایع غذایی فربی تا بزرگی خوزستان

 17 ماسک تنفسی به روش حجمی طراحی دوخت صدیقه طرفی خوزستان

 18 دوخت کاور لباسشویی)درب جلو( طراحی دوخت زینب جرفی خوزستان

 19 دوخت ماسک شیلدار طراحی دوخت زینب موسوی خوزستان

 20 سوخت نگار چوب و صفحات چوبی صنایع دستی فاطمه عامری سمنان

 سمنان
الهام -کمندیالهه 

 نورائی
 21 گوشواره سیمی صنایع دستی

 22 آموزش خمیر بنیه صنایع دستی سحر شعبانی سمنان

 23 سازنده جعبه های تزیینی)کارتوناژ( صنایع دستی فاطمه کشاورز سمنان

 24 آموزش مقنعه ساده طراحی دوخت سمیه خلیل نژادی سمنان

 25 آلوئه وراآموزش تکثیر  کشاورزی عادله حسنی سمنان

 26 فلفل گلخانه ای کشاورزی عادله حسنی سمنان

 27 مراحل اولیه بوته خیار کشاورزی داود سلمانی سمنان

 28 ارتباط دوربین ها با دستگاه ضبط کننده برق محمد رضا شرف فارس



 
 
 
 
 
 

 
 
 

یکوتاه مدت مهارت آموز لمیف یجشنواره کشور نینخست  

 برگزیدگان لوح تقدیر

 ردیف نام اثر گروه آموزشی نام صاحب/صاحبان اثر استان

 29 انواع المنت و عیب یابی آنها برق مهسا رجبی فارس

 30 دمای بخارآموزش تنظیم  برق مهسا رجبی فارس

 31 انواع ترموستات، تنظیم و عیب یابی برق مهسا رجبی فارس

 32 باز کردن اتوی بخار برق مهسا رجبی فارس

 33 تعمیر اتو بخار برق مهسا رجبی فارس

 34 تعمیردستگاههای سرد کننده خانگی تاسیسات داود امیری فارس

 35 استارتر صنایع خودرو رضایی فارس

 36 شناخت گوهرهای رنگی صنایع دستی غریب زادهمهدی  فارس

 صنایع دستی سعیده بنائی فارس
تکنیک رنگ آمیزی اکلیلی در نقاشی روی 

 شیشه
37 

 صنایع دستی سعیده بنائی فارس
تکنیک رنگ آمیزی سایه روشن در نقاشی 

 روی شیشه
38 

 صنایع دستی سعیده بنائی فارس
 ساخت سیاه قلم در هنر زیبای میناکاری

 1سفال
39 

 صنایع دستی سعیده بنائی فارس
ساخت سیاه قلم در هنر زیبای میناکاری 

 2سفال
40 

 41 دوخت سنتی تفرش دوزی صنایع دستی مریم شیخی فارس

 42 دوزیدوخت نگین دوزی درهنر زیبای پته صنایع دستی مریم شیخی فارس

 43 دوزیپتهدوخت زنجیره ای درهنر زیبای  صنایع دستی مریم شیخی فارس

 44 دوزیدوخت مربع دوز درهنر زیبای پته صنایع دستی مریم شیخی فارس

 45 دوزیدوخت پتک جناقی درهنر زیبای پته صنایع دستی مریم شیخی فارس

 46 دوزیدوخت برگ دوزی درهنر زیبای پته صنایع دستی مریم شیخی فارس

 47 دوزیزیبای پتهدوخت سرو دوزی درهنر  صنایع دستی مریم شیخی فارس

 48 دوخت رومی در چرم دوزی صنایع دستی مریم شیخی فارس

 49 خط انداختن در برجسته سازی تابلو فرش صنایع دستی مریم شیخی فارس

 50 دوخت دورگیر درهنر زیبای پته دوزی صنایع دستی مریم شیخی فارس

 51 شلوار دوز طراحی دوخت محبوبه مشوش فارس

 52 فیلم3-آموزش ایلوستریتور فناوری اطالعات مردانیخانم  فارس

 53 کپی برداری از هارد فناوری اطالعات نجات اللهی فارس



 
 
 
 
 
 

 
 
 

یکوتاه مدت مهارت آموز لمیف یجشنواره کشور نینخست  

 برگزیدگان لوح تقدیر

 ردیف نام اثر گروه آموزشی نام صاحب/صاحبان اثر استان

 54 تولید جوانه خوراکی ماش کشاورزی سودابه مهبودیان فارس

 55 شناخت آفت شته و راه مبارزه با آن کشاورزی سودابه مهبودیان فارس

 56 بستر کاشتبهینه سازی  کشاورزی زارع فارس

 57 شناسایی، ایمنی و راه اندازی دستگاه تراش مکانیک عبدالخالق رضانژاد فارس

 58 تمیز کردن کف اتو برق زهرا مسعود فر فارس

 59 آموزش نرم افزار فناوری اطالعات فاطمه حبیبی فارس

 60 هنر در خانه-رفوگر فرش صنایع دستی مهروش عبدلی فارس

 61 دوخت گل رز آلمانی صنایع دستی سیما فلسفی فارس

 62 دوخت گره مرجان-گلدوزی صنایع دستی نسرین کیومرثی قم

 pics art 63  افزارنرم  فناوری اطالعات رقیه باقری قم

 طاهره میر گلستان
طال و جواهر 

 سازی
 64 ایجواهرسازی مهره

 LED 65های پتعمیر الم برق سعید خضرایی گیالن

 66 رفع عدم پایداری شمعک آبگرمکن دیواری تاسیسات رضا خوشحال گیالن

 67 پاک کردن لکه جوهر از روی فرش صنایع دستی صغری رمضانی نژاد گیالن

 68 آموزش قلمزنی صنایع دستی حسین چوپانی لرستان

تربیت مرکز 

 مربی
 69 همراه ترفند کاربردی در تلفن 10 الکترونیک امیرحسین حبیب زاده

تربیت مرکز

 مربی
 طراحی دوخت زینب وفایی نژاد

ساده ترین روش آموزش ساخت ماسک به 

 بدون دوخت
70 

 71 چاپ ترافارد صنایع دستی مریم شکری مرکزی

 72 مقنعه روسریبرش ودوخت  -آموزش الگو طراحی دوخت شکری زهرا مرکزی

 


