
آموزشی دوره عنوانپایان تاریخشروع تاریخخانوادگی نامنامخدمت محل استانردیف
 وضعیت

نام ثبت

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی1

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03جلوداری ممقانیفاطمهاذربایجان شرقی2

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03محمودپورحبیبهاذربایجان شرقی3

1398/10/011398/10/04نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی4
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03پوریعقوبیسیدصمداذربایجان شرقی5

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03طهماسبیاحمداذربایجان شرقی6

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10ارشادیفرشتهاذربایجان شرقی7

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10ناصریمحسناذربایجان شرقی8

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10عباسپورعلیاذربایجان شرقی9

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی10

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10سمائیمسلماذربایجان شرقی11

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10اصولیعلیرضااذربایجان شرقی12

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10سهیلی آذراسالماذربایجان شرقی13

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10قاعدی خسروشاهیلعیااذربایجان شرقی14

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10مهائیعفتاذربایجان شرقی15

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10مهدی پورحلواییحمیدهاذربایجان شرقی16

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11طهماسبیاحمداذربایجان شرقی17

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی18

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11فرزانسولمازاذربایجان شرقی19

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی20

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17ناصریمحسناذربایجان شرقی21

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17شکوهی نیاعلیاذربایجان شرقی22

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی23

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی24

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18سمائیمسلماذربایجان شرقی25

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی26

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18اصالنیموسیاذربایجان شرقی27

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18اصولیعلیرضااذربایجان شرقی28

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18کریمیکریماذربایجان شرقی29

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCشکوهی نیاعلیاذربایجان شرقی30

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24رنجبراسکوئیحسناذربایجان شرقی31

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25فرزانسولمازاذربایجان شرقی32

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی33

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24جلوداری ممقانیفاطمهاذربایجان شرقی34

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24محمودپورحبیبهاذربایجان شرقی35

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24مهدی پورحلواییحمیدهاذربایجان شرقی36

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24قاعدی خسروشاهیلعیااذربایجان شرقی37

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24مهائیعفتاذربایجان شرقی38

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24سمائیمسلماذربایجان شرقی39

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25اصالنیموسیاذربایجان شرقی40

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی41

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی42

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01سلمانپور زنوزلیالاذربایجان شرقی43

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01شهبازیامیراذربایجان شرقی44

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01عباسی سیه جانیابراهیماذربایجان شرقی45

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی46

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01عباسپورعلیاذربایجان شرقی47

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی48

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01سربازیحسناذربایجان شرقی49

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02اصالنیموسیاذربایجان شرقی50

1398/10/291398/11/02عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی51
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10خلیلیمعصومهاذربایجان غربی52

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



فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی53

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10محسنیمیثماذربایجان غربی54

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10رضازادهغالمرضااذربایجان غربی55

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11بالکی پورقادراذربایجان غربی56

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی57

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی58

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17محسنیمیثماذربایجان غربی59

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17صفاییخالداذربایجان غربی60

1398/10/151398/10/18حسین زاده ماکوئیعلیاذربایجان غربی61
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18خلیل لویاسیناذربایجان غربی62

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCکاظمیکاوهاذربایجان غربی63

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی64

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24ابراهیمیامیراذربایجان غربی65

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24عزیزیشهنازاذربایجان غربی66

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24خانعلیلورقیهاذربایجان غربی67

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24بادگیوفاروقاذربایجان غربی68

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24وخشوریمیرمحمداذربایجان غربی69

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24عبداله زادهمظفراذربایجان غربی70

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24فرزانهیاشاراذربایجان غربی71

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24افسونآکواذربایجان غربی72

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24نعمتیخسرواذربایجان غربی73

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01رستمیفاطمهاذربایجان غربی74

فعالپرورش اسب1398/10/281398/11/01محسنیمیثماذربایجان غربی75

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01ابراهیمیامیراذربایجان غربی76

1398/10/291398/11/02خلیل لویاسیناذربایجان غربی77
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03آقازاده تولوناعظماردبیل78

1398/10/011398/10/04فرجی داود خانیایرجاردبیل79
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03نصراللهیعلیاردبیل80

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10نوروزیعطالهاردبیل81

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10افخمینازیالاردبیل82

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10اسدالهیولیاردبیل83

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11نصراللهیعلیاردبیل84

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17خلخالیسید سیامکاردبیل85

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17نوروزیعطالهاردبیل86

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17رسالتیسهیالاردبیل87

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17مختارپور هشجیناعظماردبیل88

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17شریفیعفتاردبیل89

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17ممی زادهوحیداردبیل90

1398/10/151398/10/18رنجبریوسفاردبیل91
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18فرجی داود خانیایرجاردبیل92

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18محمدی جبه دارپرویزاردبیل93

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18محمدیمالکهاردبیل94

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18مرادیانآرزواردبیل95

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18حسن زاده نمینسمیهاردبیل96

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل97

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18رنجبریوسفاردبیل98

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24نصراللهیعلیاردبیل99

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24روحنوازژیالاردبیل100

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل101

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25رنجبریوسفاردبیل102

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل103

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01طاعتیاسماعیلاردبیل104

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02بهروزداوراردبیل105



فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02اسکندرپورسعیداردبیل106

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل107

1398/10/291398/11/02محمدی جبه دارپرویزاردبیل108
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان109

1398/10/011398/10/04توکلی گارماسهاحساناصفهان110
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03زارع پورلیلیاصفهان111

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10بهیارمهدیاصفهان112

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10حاجی کتابیطاهرهاصفهان113

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10سلطانیانزهرهاصفهان114

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10طالبی سدهطیبهاصفهان115

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10علیخانیزهرااصفهان116

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10نصرمنشزهرااصفهان117

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10اکبری بیشهفاطمهاصفهان118

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10شرفیاعظماصفهان119

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11زارع پورلیلیاصفهان120

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCابراهیمیمهسااصفهان121

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17زندوانیابوذراصفهان122

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17عباسیسمیرااصفهان123

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17شریفیمرضیهاصفهان124

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17امیریسید ذکریااصفهان125

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17احمدپور مبارکهطاهرهاصفهان126

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17زمان وزیریامیراصفهان127

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17ایمانی بیدگلیوجیههاصفهان128

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17حکیمیانمحبوبهاصفهان129

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17سلطانیمهنازاصفهان130

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17مهرآبادی آرانیزکیهاصفهان131

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18سیفیبشیراصفهان132

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18فریورمریماصفهان133

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان134

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18عمادیمرضیهاصفهان135

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18فرح بخشلیالاصفهان136

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18نوری امامزاده ئیرضواناصفهان137

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18کلکی نمامحسناصفهان138

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18حکیمیعلیاصفهان139

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18آقاجانیبهروزاصفهان140

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicبهیارمهدیاصفهان141

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicعزیزیمنصورهاصفهان142

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24آزادیلیالاصفهان143

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24آزادیمژگاناصفهان144

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24داناانسیهاصفهان145

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24شمس محمدیفاطمه زهرااصفهان146

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24طالبیزهرااصفهان147

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24فروغی ابریفریدهاصفهان148

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24قدمیطاهرهاصفهان149

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24محمدی سیچانیمهشیداصفهان150

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24اجتهدصدیقه ساداتاصفهان151

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24زاغیآزادهاصفهان152

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24عرفانالهاماصفهان153

1398/10/211398/10/25باقری باغبادرانینسریناصفهان154
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25بقولی دستجردینسریناصفهان155
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25بوستان کارفرزانهاصفهان156
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25پناهنده آب و خاکمریماصفهان157
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال



1398/10/211398/10/25سمیعی کیاسمیهاصفهان158
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25صادقی فروشانیمرضیهاصفهان159
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25طوقیریحانهاصفهان160
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25علیخانیزهرااصفهان161
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25عمادیمرضیهاصفهان162
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25فتحینسیماصفهان163
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25فرح بخشلیالاصفهان164
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25کاظمی ورنامخواستیسارااصفهان165
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25نباتیانسمیهاصفهان166
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25نصرمنشزهرااصفهان167
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25نیک آییننرجساصفهان168
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25هنرمندمهیناصفهان169
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25وفاییفائزهاصفهان170
مختص مربیان اصفهان اجرا )1کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس و تزئینات لباس 

(در آن استان
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25آقائی حسین آبادیمریماصفهان171

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25ربانی فرالههاصفهان172

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان173

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01شفیعیازادهاصفهان174

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01عزیزیمنصورهاصفهان175

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01موسویصدیقه ساداتاصفهان176

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01پیروی بادیکاظماصفهان177

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01قاسمیحامداصفهان178

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01آقائیمهراناصفهان179

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01سرودییاسراصفهان180

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02بقولی دستجردینسریناصفهان181

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02ربانی فرالههاصفهان182

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02سیدین بروجنیزهرااصفهان183

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02میرزاعلیانپرویناصفهان184

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03زمان زادمیناالبرز185

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03شکوری فرفرشادالبرز186

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03محمدییوسفالبرز187

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز188

1398/10/011398/10/04واشقانی فراهانیداریوشالبرز189
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10سیفیمرتضیالبرز190

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10حسینقلی زادهعلیرضاالبرز191

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10دهنویمحمودالبرز192

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز193

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17رجب نژادیانعلیالبرز194

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17ابوالفضلیالههالبرز195

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17رنجبراسالمالبرز196

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17پهلوانیعلی رضاالبرز197

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17عشقی یار عزیزداودالبرز198

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز199

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17عبداللهی امانیمحمودالبرز200

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17محمدییوسفالبرز201

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17نادمفرزادالبرز202

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24بهره مندحسنالبرز203



فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24زنگانهعلی اصغرالبرز204

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24اکبریعلیالبرز205

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24شجاعی قمیزینبالبرز206

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24شکوری فرفرشادالبرز207

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24صاحب فصولیسعیدالبرز208

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24گرجیمهرانالبرز209

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24سریعیفاطمهالبرز210

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01رنجبراسالمالبرز211

1398/10/291398/11/02واشقانی فراهانیداریوشالبرز212
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03موسوی پورمرضیهایالم213

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03درویشیفرشتهایالم214

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10غالمیحمیدرضاایالم215

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10درویشیجمشیدایالم216

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10شفیعیمعصومهایالم217

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11درویشیفرشتهایالم218

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17کیهانیطیبهایالم219

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17کامرانمعصومهایالم220

1398/10/151398/10/18غالمیفرهادایالم221
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18نرگسیفرزادایالم222

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18احمدی زادفرزادایالم223

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18احمدیانمهنازایالم224

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18چراغیانمجیدایالم225

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25احمدی زادفرزادایالم226

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25احمدیانمهنازایالم227

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25چراغیانمجیدایالم228

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25شفیعیمعصومهایالم244

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25هواسیهایدهایالم245

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01جمالییدالهایالم246

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01خسرویمحمد جوادایالم247

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01الماسیصدیقهایالم248

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01فتح اللهیصادقایالم249

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01منصوریبشریایالم250

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01نجفیکلثومایالم251

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01یوسفی زادهپریساایالم252

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01احمدی زادفرزادایالم253

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02سارائیفرحنازایالم254

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02نورمحمدیمهوشایالم255

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03حسینیابراهیمبوشهر256

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03ظفریانسیده صدیقهبوشهر257

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10زنده ویامیدبوشهر258

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17ابطحیسید شهرامبوشهر259

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17هوشمندرضابوشهر260

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01زنده ویامیدبوشهر261

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02حیاتیزلیخابوشهر262

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03آموزگارمریمتهران263

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03جعفری زاویهمهدیتهران265

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03عبدیمهدیتهران266

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03حجتیمیناتهران267

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03صنیعیرایناکتهران268

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10امانیحسنتهران269

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10پورحسن مهربانانسیهتهران270

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10مرزوقیزهراتهران271

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10حجتیمیناتهران272

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10عیسوندیزهراتهران273



فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10حسین خانیبهزادتهران274

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10یوسفی فشکیامیدتهران275

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10اسماعیلیسیاوشتهران276

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10دالوندبهزادتهران277

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10حیدریپریساتهران278

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10رضائی گرجانمهدیتهران279

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10پروردهصدیقهتهران280

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10نیک نیارقیهتهران281

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11احمدینسرینتهران282

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11حجتیمیناتهران283

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11صنیعیرایناکتهران284

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCحسین خانیبهزادتهران285

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17رفیعیرضاتهران286

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17سلمانیحمیدرضاتهران287

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17فرخی مینامحسنتهران288

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17قشقائیرضاتهران289

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17نصیرشعیبیفهیمهتهران290

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17حسینی پویامهدیتهران291

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17بهزادیمرجانتهران292

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17موسویسیده سمیهتهران293

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17همتیمیثمتهران294

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicحجتیمیناتهران295

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCحسینی پویامهدیتهران296

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCزنگانهمهدیتهران297

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCمحبیرویاتهران298

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24حسینیسیدبرومندتهران299

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24عرش وزانعلیتهران300

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25اسماعیلیغالمرضاتهران301

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25بیکی ورزنهمحمد رضاتهران302

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25سلمانیحمیدرضاتهران303

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24دالوندبهزادتهران304

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24بزرگ منشمحسنتهران305

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01حجتیمیناتهران306

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01احمدیمحمدتهران307

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01اسماعیلیپریساتهران308

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01صفرپورعبداهللتهران309

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01کوکبیحمیدهتهران310

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01حسینیسیدبرومندتهران311

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01زنگانهمهدیتهران312

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01موسویمیررسولتهران313

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01بقاییجلیلتهران314

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01اسدیعلیرضاتهران315

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03زارع مقدممحمد حسینچهار محال و بختیاری316

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17سلیمانی فارسانیخاطرهچهار محال و بختیاری317

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18معادیخواهحکیمهچهار محال و بختیاری318

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18اسماعیلیسمیراچهار محال و بختیاری319

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18فرج زادهکبراچهار محال و بختیاری320

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24جوانبختافشینچهار محال و بختیاری321

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24صادقی فردپرویزچهار محال و بختیاری322

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24سلیمانی فارسانیخاطرهچهار محال و بختیاری323

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01حسین پورمعصومهچهار محال و بختیاری324



فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03جمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی325

1398/10/011398/10/04زینلیعبدالرحمنخراسان جنوبی326
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10فرزادعباسخراسان جنوبی327

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی328

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17اسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی329

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی330

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17بخشی پوراکرمخراسان جنوبی331

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17بخشی پورزینبخراسان جنوبی332

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17جمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی333

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18باغستانیسمانهخراسان جنوبی334

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18پاکدامنمحمدعلیخراسان جنوبی335

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18شرعیحسینخراسان جنوبی336

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18فرزامیمجتبیخراسان جنوبی337

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18پرونوس صدیقیمعینخراسان جنوبی338

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24دوست آبادیفرزانهخراسان جنوبی339

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی340

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24ترابی آزادسهیلخراسان جنوبی341

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24خداوردیعباسخراسان جنوبی342

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25پرونوس صدیقیمعینخراسان جنوبی343

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25ودادامینخراسان جنوبی344

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01میریفاطمهخراسان جنوبی345

1398/10/281398/11/02ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی346
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02اسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی347
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02چوپانیرضاخراسان جنوبی348
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02چینیمحسنخراسان جنوبی349
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02خداوردیعباسخراسان جنوبی350
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02خزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی351
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02سالکیامیرخراسان جنوبی352
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02شرعیحسینخراسان جنوبی353
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02مشفقیرضاخراسان جنوبی354
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02مشفقیمهردادخراسان جنوبی355
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02نوروزیباقرخراسان جنوبی356
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

1398/10/281398/11/02نوروزینعمت الهخراسان جنوبی357
مختص مربیان )مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(استان خراسان جنوبی اجرا در آن استان
فعال

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01دوست آبادیفرزانهخراسان جنوبی358

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02قلمیساراخراسان جنوبی359

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03پیشنمازیسیدمهدیخراسان رضوی360

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03محمدزاده بیکوطاهرهخراسان رضوی361

1398/10/011398/10/04انزواییآزادهخراسان رضوی362
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

1398/10/011398/10/04محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی363
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی364

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalتعظیمیمجتبیخراسان رضوی365

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalرستگارمقدم مؤدبعلیرضاخراسان رضوی366



فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalسدویی اصفهانیرضاخراسان رضوی367

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalسلیمانیمهدیخراسان رضوی368

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalصادق زادههاشمخراسان رضوی369

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalطالییجوادخراسان رضوی370

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalگلزارنیامجتبیخراسان رضوی371

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalمحروقیسید امینخراسان رضوی372

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalمحمدی اکبریهاشمخراسان رضوی373

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalمردانینوید رضاخراسان رضوی374

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalنقیبی شهریهادیخراسان رضوی375

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalنیکخوحسینخراسان رضوی376

فعال(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان)1398/10/071398/10/11PLC1500-TIA Portalیکتازهرهخراسان رضوی377

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10خاتمیمحمدخراسان رضوی378

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی379

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی380

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11بیاتیعلیرضاخراسان رضوی381

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی382

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11شاهرودیانصالحخراسان رضوی383

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی384

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17مهراندیشمهدیخراسان رضوی385

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17نوبختمحمد تقیخراسان رضوی386

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی387

1398/10/141398/10/17تقوی شهریسید رضاخراسان رضوی388
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

1398/10/141398/10/17رسولیسیداسماعیلخراسان رضوی389
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی390

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17مهراندیشمهدیخراسان رضوی391

1398/10/151398/10/18ایرانمنشمهرنوشخراسان رضوی392
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/10/151398/10/18شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی393
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/10/151398/10/18لطفیسمیهخراسان رضوی394
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/10/151398/10/18محمدی مقدمحسینخراسان رضوی395
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18راممرضیهخراسان رضوی396

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی397

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18شیردلزهراخراسان رضوی398

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18شاهرودیانصالحخراسان رضوی399

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18بیاتیعلیرضاخراسان رضوی400

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18باقریعلیخراسان رضوی401

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18توحیدی نیاسید ابوالفضلخراسان رضوی419

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCخیاط باشیهادیخراسان رضوی420

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCسدویی اصفهانیرضاخراسان رضوی421

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی422

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی423

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24رسولیسیداسماعیلخراسان رضوی424

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24سدوئی اصفهانیرضاخراسان رضوی425

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24ارجمند گرویجمیلهخراسان رضوی426



فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24عربانی دانارسولخراسان رضوی427

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی428

1398/10/211398/10/25انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی429
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25باقریعلیخراسان رضوی430
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی431
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25ذاکری کالتفریدخراسان رضوی432
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی433
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25منصوریهادیخراسان رضوی434
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25موسویسیدحسنخراسان رضوی435
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

1398/10/211398/10/25نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی436
مختص مربیا استان خراسان رضوی اجرا در )810D کنترل زیمنس3سطح CNCفرز 

(آن استان
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25حیدرینداخراسان رضوی437

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25فرازمندیمحسنخراسان رضوی438

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی439

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01رمضانی نسبحسنخراسان رضوی440

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی441

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02موسویمحمدخراسان رضوی442

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02ذاکری کالتفریدخراسان رضوی443

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02فرازمندیمحسنخراسان رضوی444

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی445

1398/10/291398/11/02تعظیمیمجتبیخراسان رضوی446
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02رجائیاننرگسخراسان رضوی447

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03رزمیارولیخراسان شمالی448

1398/10/011398/10/04شاهیمنیژهخراسان شمالی449
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10رزمیارولیخراسان شمالی450

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10صدریمحالخراسان شمالی451

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10کالته عربیالههخراسان شمالی452

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10براتیزهرهخراسان شمالی453

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17یزدانیمرتضیخراسان شمالی454

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17محمدتقی پورحمیدهخراسان شمالی455

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17رمضانیاحمدخراسان شمالی456

محسنخراسان شمالی457
حجی پور مشهد 

طرقی
فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18صاحبی فردزینبخراسان شمالی458

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18برزگرمهدیخراسان شمالی459

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18رجبیرضاخراسان شمالی460

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18رحیمیاحمدخراسان شمالی461

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی462

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24کالته عربیالههخراسان شمالی463

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24عابدیافسانهخراسان شمالی464

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01منصوریامیرخراسان شمالی465

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01صدریمحالخراسان شمالی466

1398/10/291398/11/02شاهیمنیژهخراسان شمالی467
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03کریمیطوبیخوزستان468

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10خجسته فردمحبوبهخوزستان469

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10خدادادیمسعودخوزستان470

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10فرحانیحسینخوزستان471

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10هاشمیسیده نگینخوزستان472



فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10غالمپورامینخوزستان473

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10شنبدیناهیدخوزستان474

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10پریشانی فروشانینسرینخوزستان475

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10حیدریمژگانخوزستان476

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10سگوندپشمیسیماخوزستان477

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10کیارسیتورانخوزستان478

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10مطیعی فرمنصورهخوزستان479

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10ناطقپدیدهخوزستان480

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11حوائجعباسخوزستان481

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11رزم آورروح الهخوزستان482

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11قاسمی فرمجتبیخوزستان483

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCجمالیعبدالهخوزستان484

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCموسی پورعبدالحسینخوزستان485

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17مطیعی فرمنصورهخوزستان486

1398/10/141398/10/17پورشبعبدالجلیلخوزستان487
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17خادمفروزانخوزستان488

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17براتی بهمئیحمیدخوزستان489

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17داودیشهرامخوزستان490

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17رجب زادهحسینخوزستان491

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17عبدی گراوندیبهروزخوزستان492

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17کریمیطوبیخوزستان493

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17کیارسیتورانخوزستان494

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17نادر زادهیوسفخوزستان495

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17سرخهسمانهخوزستان496

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17شایگان فرالهامخوزستان497

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18محمد زمانی پورامیرخوزستان498

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18کوتینداخوزستان499

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18بقولیراضیهخوزستان500

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18محمدیلیداخوزستان501

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18حوائجعباسخوزستان502

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18نیروزادمحمودخوزستان503

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان504

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18شاکریامینخوزستان505

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18شمیل پورمهدیخوزستان506

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18عادلمیثمخوزستان507

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18معلمیانمهدیخوزستان508

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18تابانمصطفیخوزستان509

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18گوی زادهمحمدعلیخوزستان510

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18محمدیحمیدخوزستان511

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCجمالیعبدالهخوزستان512

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24بزرگیروزیتاخوزستان513

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24بهوندینریمانخوزستان514

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24سگوندپشمیسیماخوزستان515

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24زیدانیمحمدخوزستان516

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24عالی پور احمدیعلیخوزستان517

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24پوربچاریعفیفهخوزستان518

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان519

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24یزدیلیالخوزستان520

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25گوی زادهمحمدعلیخوزستان521

فعالپرورش اسب1398/10/281398/11/01نادر زادهیوسفخوزستان522

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01منجزیالبرزخوزستان523

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01غوابشیمحمدخوزستان524

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01شهبازنیامریمخوزستان525

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01اورش محمود صالحیآزادهخوزستان526

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02سودهزاهدخوزستان527



1398/10/011398/10/04کرمیامیدزنجان528
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

1398/10/011398/10/04نصیریسمانهزنجان529
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03باقریبهارهزنجان530

1398/10/071398/10/11اسکندریونلیدازنجان531
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11اوصانلوفریبازنجان532
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11بهرامیمریمزنجان533
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11بهرامی رادنادرزنجان534
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11بیاتحسنزنجان535
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11حیدریفاطمهزنجان536
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11دوستانیرامینزنجان537
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11زرگریفیروزهزنجان538
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11شادبخترمضانزنجان539
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11شریفیرویازنجان540
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11طاهریمیثمزنجان541
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11قزلباشحسینزنجان542
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11کرمیامیدزنجان543
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11محمدیزینبزنجان544
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11مرادیرقیهزنجان545
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11مرادینادرزنجان546
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11مهدیونحیدرزنجان547
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11نصیریسمانهزنجان548
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11نظریعلیزنجان549
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/071398/10/11یار محمدیسمیهزنجان550
مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10محمدیرضازنجان551

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10اله ورد لومنیرهزنجان552

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10چهره گشازینبزنجان553

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10زارعمهینزنجان554

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11باقریبهارهزنجان555

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17حسنیلیالزنجان556

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17قاسمینسیمزنجان557

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17اله ورد لومنیرهزنجان558

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17مرادینادرزنجان559

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18زمانیحسینزنجان560

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18بهرامی رادنادرزنجان561

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18دوستانیرامینزنجان562

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18طاهریمیثمزنجان563

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24تقی لوخالقزنجان564

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24قوجاخانلویعقوبزنجان565

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24چهره گشازینبزنجان566



فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24بیگدلیهادیزنجان567

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25قزلباشحسینزنجان568

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01منصوریمجتبیزنجان569

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01نظریعلیرضازنجان570

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01قائمیسیمازنجان571

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01گیلکپروانهزنجان572

1398/10/291398/11/02نصیریسمانهزنجان573
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03کریمیعلیسمنان574

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11کریمیعلیسمنان575

1398/10/141398/10/18ابراهیمیمحسنسمنان576
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18امیدوارصدیقهسمنان577
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18بیطرفمهدیه ساداتسمنان578
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18چلوویانحامدسمنان579
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18حسنیعادلهسمنان580
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18رضائی منشطاهرهسمنان581
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18رمضانیعلی اکبرسمنان582
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18سلمانیداودسمنان583
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18سوهانیفاطمهسمنان584
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18شریعتیحوریهسمنان585
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18شعبانیسحرسمنان586
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18صادقیاعظمسمنان587
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18عرب احمدیانیسهسمنان588
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18عرب یارمحمدیلیالسمنان589
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18قلچ لیعباسسمنان590
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18کردیمرتضیسمنان591
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18محمودیانساراسمنان592
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18مرتضیمحمودسمنان593
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18مردانینداسمنان594
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18مسلممحمدرضاسمنان595
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/10/141398/10/18نورائیالهامسمنان596
مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17طحانعباسسمنان597

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17وزیریمهدیسمنان598

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17امینی درونهمحمدسمنان599

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24نظامیسکینهسمنان600

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01موسایی نژادآزادهسمنان601

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10راهداراحمدیگوهرتاجسیستان و بلوچستان602

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان603



فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10آریافرایوبسیستان و بلوچستان604

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان605

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11پودینهحسینسیستان و بلوچستان606

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11کیخامحمودسیستان و بلوچستان607

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان608

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17آریافرایوبسیستان و بلوچستان609

1398/10/151398/10/18یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان610
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18پودینهحسینسیستان و بلوچستان611

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18کیخامحمودسیستان و بلوچستان612

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان613

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان614

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24برخوردارعلیسیستان و بلوچستان615

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24آریافرایوبسیستان و بلوچستان616

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24میرعلیسیستان و بلوچستان617

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24اربابیمحمودسیستان و بلوچستان618

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان619

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان620

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01کمحاجی امانسیستان و بلوچستان621

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01آریافرایوبسیستان و بلوچستان622

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01میرعلیسیستان و بلوچستان623

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02برخوردارعلیسیستان و بلوچستان624

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان625

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03حسینیسیده فاطمهفارس626

1398/10/011398/10/04رجبیمهسافارس627
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10خلیفهاصغرفارس628

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10موذنیقاسمفارس629

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10اسدیمحمد حسینفارس630

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11اکبرزادهغالمعباسفارس631

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11رضاییعلیفارس632

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11زارعی سکه روانیصدرالهفارس633

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11زمانی وکیل آبادیهادیفارس634

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11سعادت خواهمرتضیفارس635

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11کشاورزحسنفارس636

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در استان )MANUEL1گیربکس معمولی 1398/10/071398/10/11ناظمیعلیفارس637

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11باستان پورغالمرضافارس638

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11زارع پورحیدرفارس639

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11آسایشمحمدعلیفارس640

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17رنجبرندافارس645

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17محسنی فردمحمد رضافارس646

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17حسینیسیده فاطمهفارس647

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17مدنی قهفرخیمرضیهفارس648

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18احمدیشهالفارس649

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18اکبرینجیمهفارس650

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس651

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18حق پرستزین العابدینفارس652

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18داودیآزادهفارس653

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18رستمی دندلوفیروزهفارس654

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18زادسرعبدالرضافارس655

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18شریعتی نسبمحمدفارس656

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18شفیعیفرامرزفارس657

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس658



فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18فلسفیسیمافارس659

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18نگهبانقاسمفارس660

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18ولی زادهوحیدفارس661

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/18یعقوبی زاده فردسعید رضافارس662

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17حبیبیفرامرزفارس663

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17کریمیمهدیفارس664

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17شهریورسانازفارس665

1398/10/151398/10/18احمدی خواهآرشفارس666
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/10/151398/10/18علی پورمهردادفارس667
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18رجبیمهسافارس668

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18زردشتمحمد جوادفارس669

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18سالکیسمیراءفارس670

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18حاجی زادهپریسافارس671

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18رضاییعلیفارس672

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18زارع پورحیدرفارس673

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18سعادت خواهمرتضیفارس674

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18کشاورزحسنفارس675

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18الله زارمحمودفارس676

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18ناظمیعلیفارس677

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18جوکارهادیفارس678

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24حق شناسابوطالبفارس679

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24حسینیسیده فاطمهفارس680

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24دهقانفاطمهفارس681

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24سونیسکینهفارس682

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25پاالشبهارهفارس683

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25تقی زاده  الکانیفاطمهفارس684

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25جوکارعلیفارس685

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25رستمی پورفرداردشیرفارس686

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25روشناصغرفارس687

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25زارععلی رضافارس688

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25شریعتیاصغرفارس689

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25عاشوریعلی اصغرفارس690

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25عباسیاحمد رضافارس691

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25فاطمی فردرضافارس692

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25محسنیهادیفارس693

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25مسروراعظمفارس694

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25منیریسید محمدرضافارس695

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)روشهای ارائه مطلب1398/10/211398/10/25موسویسید محمد باقرفارس696

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24سعادت خواهمرتضیفارس697

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25ابوالقاسمیپیمانفارس698

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01یزدان پناهلیالفارس699

فعالپرورش اسب1398/10/281398/11/01محسنی فردمحمد رضافارس700

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01رحیمیزیبافارس701

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01احمدی خواهآرشفارس702

1398/10/291398/11/02رجبیمهسافارس703
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

1398/10/291398/11/02زردشتمحمد جوادفارس704
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین705

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین706

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10زندپورمرتضیقزوین707

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10انصاری رامندینورالهقزوین708

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10طاهرخانیمجیدقزوین709

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10نجف زادگانمحمدقزوین710

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17برمایونرضاقزوین711



فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17مقدمکریمقزوین712

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17صباغ چینمیناقزوین713

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17رحمنیلیالقزوین714

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17قراخانیرحمنقزوین715

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17گودرزوند چگینیسجادقزوین716

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18انصاری رامندینورالهقزوین717

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18حسینیسید فرشیدقزوین718

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25رحمانیمجیدقزوین719

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24برمایونرضاقزوین720

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24طاهرخانیمجیدقزوین721

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25حسینیسید فرشیدقزوین722

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25رحمانیعلیرضاقزوین723

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01صباغ چینمیناقزوین724

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01موسوی نژادسیددارابقزوین725

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01موسوی نژادسیددارابقزوین726

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02انصاری رامندینورالهقزوین727

فعالAuto desk Revit Structureنرم افزار1398/10/281398/11/01بهبودیسمیراقزوین728

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02رحمانیعلیرضاقزوین729

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03باقریهرقیهقم740

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03هاشمیاکرم الساداتقم741

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10باقریهرقیهقم742

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10هاشمیاکرم الساداتقم743

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17کیومرثینسرینقم744

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01امیریهاشمقم745

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03بگلریفرحنازکردستان746

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03علیپورنسرینکردستان747

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03محمدیانفاطمهکردستان748

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03کریمپوربهارکردستان749

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10سیدیآرزوکردستان750

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10محمدیمیالدکردستان751

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10کریمیامجدکردستان752

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11جعفریکورشکردستان753

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17لطفیمسعودکردستان754

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/10/141398/10/17امینی فرمحمد رضاکردستان755

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17ساالریفریباکردستان756

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17فرجیخرامانکردستان757

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24محمدیانفاطمهکردستان758

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24رضائیآرمانکردستان759

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24حسین پناهیتوفیقکردستان760

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01رضائیفرزادکردستان761

فعالپرورش اسب1398/10/281398/11/01طهماسبیفرزادکردستان762

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01زارعیمحمدکردستان763

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01طاهرآذرسلیمانکردستان764

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01کاله قوچیبابککردستان765

1398/10/291398/11/02محمدیانفاطمهکردستان766
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعال(مقدماتی)خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه1398/09/301398/10/03رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان767

1398/10/011398/10/04ترک زاده تبریزیعلیکرمان768
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03رشیدی زرندیسمیهکرمان769

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11برزگریداهللکرمان770

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11برزگرروغنوئیتابندهکرمان771

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11بهرامی رادمجتبیکرمان772

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11ترک زاده تبریزیعلیکرمان773



فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11حاج غنینجمهکرمان774

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11حاجی زادهزهراکرمان775

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11حسیبیملیحهکرمان776

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11خراسانیزهرهکرمان777

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11رشیدی زرندیسمیهکرمان778

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11شفیعیمهرانکرمان779

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11شفیعی اپوروارینجمهکرمان780

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11کارگر راوریمحمودکرمان781

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11مددی زادهتورانکرمان782

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/071398/10/11مهدی زادههداکرمان783

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10امیریفرشته الساداتکرمان784

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10عبدلیسلیمهکرمان785

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11خواجویی نژادمحمدکرمان786

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11قربانیعباسکرمان787

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11صفری جعفرآبادیفریباکرمان788

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17موسی پورهادیکرمان789

1398/10/141398/10/17نظم الدینیامیر عباسکرمان790
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17امیریفرشته الساداتکرمان791

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17درویشی دیوانمرادجاسمکرمان792

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17معین الدینیهادیکرمان793

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان794

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18آتش پنجهپیمانکرمان800

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18برزگریداهللکرمان801

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18برزگرروغنوئیتابندهکرمان802

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18بهرام نژادداودکرمان803

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18حالج زاده راوریرضاکرمان804

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18خان باباساراکرمان805

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18خواجه حسنی رابرینجمهکرمان806

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان807

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18رشیدیمیناکرمان808

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18زینلی کرمانیابوطالبکرمان809

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18شفیعیمهرانکرمان810

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18صادقی گوغریوحیدکرمان811

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18صرافی نژاداشکانکرمان812

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18عبدلیسلیمهکرمان813

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18علیزادهزهراکرمان814

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان815

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18متصدی زرندیبتولکرمان816

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18محسنی تکلوجهان افروزکرمان817

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)کارآفرینی مقدماتی1398/10/141398/10/18مددی زادهتورانکرمان818

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17رنجبرمجیدکرمان819

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان820

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18سالجقهفاطمهکرمان821

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان822

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18خواجویی نژادمحمدکرمان823

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18اسدیاراکرمکرمان824

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18کارگر راوریمحمودکرمان825



فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24بهرام نژادفرانککرمان826

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24نظم الدینیامیر عباسکرمان827

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24درویشی دیوانمرادجاسمکرمان828

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24زینلی کرمانیابوطالبکرمان829

فعالنرم افزار ادیوس پیشرفته1398/10/211398/10/24بمانی پورصالح آباداکرمکرمان830

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25اسدیاراکرمکرمان831

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25بهرام نژادداودکرمان832

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25کیانیشیماکرمان833

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25خواجه حسنی رابرینجمهکرمان834

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01بهرامهطاهرهکرمان835

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01عاقلی گوکیمعصومهکرمان836

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01عسکرپور کبیرمجتبیکرمان837

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01محمودیاحمدکرمان838

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01زینلی کرمانیابوطالبکرمان939

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01بهرام نژادفرانککرمان940

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02ایزدی همت آبادیرسولکرمان941

1398/10/291398/11/02ساالری سعیدیمنصورکرمان942
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03برکاتیآرشکرمانشاه943

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03کاکاییحسینکرمانشاه944

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03مرادیامان الهکرمانشاه945

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03مرادیآمنهکرمانشاه946

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03منصوریفرهادکرمانشاه948

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03نظرینجاتعلیکرمانشاه949

1398/10/011398/10/04پروانهحسنکرمانشاه950
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10نظرینجاتعلیکرمانشاه951

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10کریمیلقمانکرمانشاه952

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCحیدریبابککرمانشاه953

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCحیدریمهیارکرمانشاه954

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCناصح نیافرزادکرمانشاه955

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17قاسمیفریبرزکرمانشاه956

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17بشیرینصورکرمانشاه957

1398/10/141398/10/17کاکاییحسینکرمانشاه958
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17مرادیامان الهکرمانشاه959

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17سنجابینعمتکرمانشاه960

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17مرادیاسماعیلکرمانشاه961

1398/10/151398/10/18لرستانیمهدیکرمانشاه962
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18رسولی تبارشهریارکرمانشاه963

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18شریفیاسفندیارکرمانشاه964

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24نیازیعذرالدینکرمانشاه965

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24عباسیکیهانکرمانشاه966

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه967

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01مرادیآمنهکرمانشاه968

فعال(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/10/281398/11/01حیدریبابککرمانشاه969

1398/10/291398/11/02پروانهحسنکرمانشاه970
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

1398/10/011398/10/04آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد971
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03جهانیمریمکهگیلویه و بویراحمد972

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد973

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10ذاکرزادهلیداکهگیلویه و بویراحمد974

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10گشتاسبمنیژهکهگیلویه و بویراحمد975

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد976

فعالسیمان بری و سیمان کاری1398/10/071398/10/10روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد977

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10هدایت ناصرآبادسیده مریمکهگیلویه و بویراحمد978

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد979



فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11جهانیمریمکهگیلویه و بویراحمد980

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد981

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد982

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17ذاکرزادهلیداکهگیلویه و بویراحمد983

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17گشتاسبمنیژهکهگیلویه و بویراحمد984

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17منصوریمعصومهکهگیلویه و بویراحمد985

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد986

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد987

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17هدایت ناصرآبادسیده مریمکهگیلویه و بویراحمد988

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد989

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد990

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد991

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد992

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد993

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18مومن رادسیدکلثومکهگیلویه و بویراحمد994

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18نام نیکفرخندهکهگیلویه و بویراحمد995

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicرحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد996

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24ارمغانی روشمهرنازکهگیلویه و بویراحمد997

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24منصوریمعصومهکهگیلویه و بویراحمد998

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد999

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1000

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1001

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24قربانیرویاکهگیلویه و بویراحمد1002

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد1003

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1004

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1005

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1006

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد1007

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد1008

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد1009

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1010

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/10/281398/11/01هدایت ناصرآبادسیده مریمکهگیلویه و بویراحمد1011

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد1012

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/10/141398/10/17حسینیاشرف الساداتگلستان1013

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17میرطاهرهگلستان1014

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18جهان تیغعلی اصغرگلستان1015

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18بزیحسینگلستان1016

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24نقویسکینهگلستان1017

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24کیش حضرت سلطاناحمدگلستان1018

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25بهادرانیگانهگلستان1019

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01قره سوفلوشیماگلستان1020

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01هاشم زائیمهدیگلستان1021

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03حسین زادهطلعتگیالن1022

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03شادکام کلیمانیمحمودگیالن1023

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10نگران لنگرودیپیمانگیالن1024

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11حسین زادهطلعتگیالن1025

فعالA مقدماتی 1398/10/141398/10/17PLCصادقیمهرانگیالن1026

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17قنبر نیابیژنگیالن1027

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17میرفضلیسیده خوشقدمگیالن1028

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17دژاکامسیداسمعیلگیالن1029

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17رضوی باال جورشریسید نصرالدینگیالن1030

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17شادبهرمجیدگیالن1031

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17پیله ورعزیزگیالن1032

1398/10/151398/10/18صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1033
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18شادفلک دهیمحدثهگیالن1034

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1035



فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCصادقیمهرانگیالن1036

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24مهری خواهعلیگیالن1037

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24حسن پور طوالرودحمیراگیالن1038

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24پیله ورعزیزگیالن1039

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24رضوی باال جورشریسید نصرالدینگیالن1040

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24سعادت میر قدیمسید تقیگیالن1041

فعالنرم افزار ادیوس پیشرفته1398/10/211398/10/24حاجی کریماحیاگیالن1042

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25آذریانفرزادگیالن1043

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25رعدپیماهومنگیالن1044

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01لقایی آستانهامیدگیالن1045

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02رعدپیماهومنگیالن1046

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02قلی زادهحسنگیالن1047

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1048

1398/10/011398/10/04ساالروندولیلرستان1049
- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی
فعال

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10مرادپورهومانلرستان1050

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10مظلوم ساکیزرتشتلرستان1051

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10خادمیکبرالرستان1052

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10مرادیمعصومهلرستان1053

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11فالح نژادزاهدلرستان1054

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11نعمت الهیهادیلرستان1055

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17خادمیکبرالرستان1056

1398/10/151398/10/18درویشیانداودلرستان1057
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/10/151398/10/18رحمتی پورمهدیلرستان1058
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18فالح نژادزاهدلرستان1059

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18معتمدیرضالرستان1060

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18لریمسلملرستان1068

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24دلفانفیروزلرستان1069

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24شاه منصوریمسعودلرستان1070

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24کالنتریپرویزلرستان1071

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25سپهوندعلیلرستان1072

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25لریمسلملرستان1073

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01لک کمریسعیدلرستان1074

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02کالنتریپرویزلرستان1075

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02سپهوندعلیلرستان1076

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02لریمسلملرستان1077

1398/10/291398/11/02ساالروندولیلرستان1078
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10قلیچمحمودمازندران1079

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10کیانیزهرامازندران1080

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1081

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10طالئی رادطهمازندران1082

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10گلپیکررادامیرحسینمازندران1083

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10محمدزاده مشاییفیروزهمازندران1084

فعالVMC850 (FANUC Series oi-mb) مدل CNCاپراتوری فرز 1398/10/141398/10/17رضائی بشلیمهدیمازندران1085

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/10/141398/10/17پزشکیافشینمازندران1086

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17شریفیانندا بیگممازندران1087

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17دشتیجلیلمازندران1088

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17محمدزاده مشاییفیروزهمازندران1089

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17خلیلیمحسنمازندران1090

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17عبدیمجتبیمازندران1091

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17مختاریمهنازمازندران1092

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/10/141398/10/17مقتداییراحلهمازندران1093

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18محمدی خارکشیصدیقهمازندران1094



فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicشریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1095

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicطالئی رادطهمازندران1096

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCرحیمی تاکامیبهروزمازندران1097

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24عبدیمجتبیمازندران1098

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24گلپیکررادامیرحسینمازندران1099

فعال( دی9اجرا در مرکز )سیستم روشنایی خودرو1398/10/211398/10/24حبیبی خلیالنیخسرومازندران1100

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/10/211398/10/24اکبریحسینمازندران1101

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25کیانیزهرامازندران1102

فعال(مجازی- غیر حضوری)علم مواد 1398/10/221398/10/25اکبری خرم آبادیزهرامازندران1103

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25سوداگریان امیریمجیدمازندران1104

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25محمدی خارکشیصدیقهمازندران1105

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1106

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01شریفیانندا بیگممازندران1107

فعالCompTIA Linux+(Core Level)1398/10/281398/11/01طالئی رادطهمازندران1108

فعالC-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/10/281398/11/01قنبریحامدمازندران1109

فعالپرورش اسب1398/10/281398/11/01آبائیحسینمازندران1110

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02اکبری خرم آبادیزهرامازندران1111

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02پزشکیافشینمازندران1112

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03نوبختغالمرضامرکزی1113

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10جعفریکبریمرکزی1114

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10حیدریجاللمرکزی1115

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10مظفریحسینمرکزی1116

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10واحدعباسمرکزی1117

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10حسنیسجادمرکزی1118

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10صحراییاکبرمرکزی1119

فعال(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1398/10/071398/10/10ملکیسعیدمرکزی1120

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11مؤمنیعلیمرکزی1121

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11نوبختغالمرضامرکزی1123

1398/10/141398/10/17محمدیهادیمرکزی1123
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/10/141398/10/17اجتهادیاحسانمرکزی1124

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17توتونیمریممرکزی1125

فعال(مقدماتی)طب سنتی1398/10/141398/10/17نظام آبادیوحیدمرکزی1126

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1127

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18مؤمنیعلیمرکزی1128

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18صحراییاکبرمرکزی1129

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18ملکیسعیدمرکزی1130

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18حق پرستمحمد جوادمرکزی1131

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18رحمتیمحمدباقرمرکزی1132

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18ساالریمحمد صادقمرکزی1133

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/10/151398/10/18مقصودیاصغرمرکزی1134

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18دانایی فردمهدیمرکزی1135

فعالB مقدماتی 1398/10/211398/10/24PLCجاویدان فربهناممرکزی1136

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24کمال آبادیفاطمهمرکزی1137

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24نظام آبادیوحیدمرکزی138

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24مظفریحسینمرکزی1139

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24واحدعباسمرکزی1140

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25آزادیمژگانمرکزی1141

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25بختیارفریبامرکزی1142

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25عباسیزینتمرکزی1143

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25فرهادیزهرهمرکزی1144

فعال(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی1398/10/281398/11/01مجیدیعلیمرکزی1145

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/10/281398/11/01نکیساابراهیممرکزی1146

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02مؤمنیعلیمرکزی1147

فعال(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی1398/10/291398/11/02مقصودیاصغرمرکزی1148

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02آزادیمژگانمرکزی1149

فعال(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا1398/10/291398/11/02فرهادیزهرهمرکزی1150



فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/09/301398/10/03عامری سیاهوییالهههرمزگان1151

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03ذاکریحسینهرمزگان1152

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/10/071398/10/10عامری سیاهوییالهههرمزگان1153

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10راشدی نسبزبیدههرمزگان1154

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10میهن پرستزینبهرمزگان1155

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11امیدواریفرزادهرمزگان1156

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11حاج محمدیآیتهرمزگان1157

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11موسی پوراسماعیلهرمزگان1158

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/10/141398/10/17روستااسماعیلهرمزگان1159

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان1160

فعال(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 1398/10/151398/10/18حاج محمدیآیتهرمزگان1161

فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18نظری رباطیحمیدهرمزگان1162

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1163

فعالتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398/10/211398/10/24ذاکری نسبفاطمههرمزگان1164

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24یحیی زاده حکمیحسینهرمزگان1165

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1166

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24ژالهرویاهرمزگان1167

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24بهمن زادهمریمهرمزگان1168

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان1169

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/10/211398/10/24ذاکریحسینهرمزگان1170

فعال(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین1398/10/281398/11/02بهبودیمحمدرضاهرمزگان1171

1398/10/291398/11/02رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان1172
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالAndroidتوسعه دهنده برنامه اندروید1398/10/071398/10/10والیخواهنداهمدان1173

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10اسد بیگیمهدیهمدان1174

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10سهیلی مهدیزادهاصغرهمدان1175

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10مرادی سیارعصمتهمدان1176

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/10/071398/10/10ملکیحسینهمدان1177

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10مقدسیعباسهمدان1178

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10هوشمندی شجاعامیرهمدان1179

فعالروشنائی معابر شهری1398/10/071398/10/10بیاتعلیهمدان1180

فعالمانتو صنعتی1398/10/071398/10/10شهبازیامین دختهمدان1181

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11حصارخانیمحمدهمدان1182

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/10/081398/10/11نگینیمحمدهمدان1183

1398/10/141398/10/17رضائی صابرمهدیهمدان1184
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

1398/10/141398/10/17یعقوبیرضاهمدان1185
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در 

AWS,ASME,ISOاستانداردهای 
فعال

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17زندیلیالهمدان1186

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17سعیدی نژادشهالهمدان1187

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17عباسیمعصومههمدان1188

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17علی محمدیشهرزادهمدان1189

فعالروشهای ارائه مطلب1398/10/141398/10/17عرفانی پورعلیهمدان1190

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17امیدیاکرمهمدان1191

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17شمسیعاطفههمدان1192

1398/10/151398/10/18مرادینرگسهمدان1193
غیر )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1194

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/10/151398/10/18صارمیمعراجهمدان1195

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18حسینی راد زارعزهراهمدان1196

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18کریمیاحمدهمدان1197

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18نگینیمحمدهمدان1198



فعال(غیر حضوری- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 1398/10/151398/10/18بناپور حمیدیامیرهمدان1199

فعالSMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 1398/10/211398/10/24هوشمندی شجاعامیرهمدان1200

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25شفیعیفاطمههمدان1201

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24بیاتعلیهمدان1202

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/10/211398/10/24سهیلی مهدیزادهاصغرهمدان1203

فعال(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس1398/10/211398/10/24امیدیاکرمهمدان1204

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/10/211398/10/24مقدسیعباسهمدان1205

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/10/221398/10/25مرادینرگسهمدان1206

1398/10/291398/11/02جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1207
- غیر حضوری)آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات تلفن همراه و تبلت

(مجازی
فعال

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/09/301398/10/03دامکیمحمدرضایزد1208

فعال(مجازی- غیر حضوری )دولت الکترونیکی 1398/10/011398/10/03دهستانیعلییزد1209

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/10/071398/10/10میرطبائیسید محمدیزد1210

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/10/071398/10/10بهادری کلیبرشهرامیزد1211

فعال(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1398/10/071398/10/10متوسل الحسینیراضیهیزد1212

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/10/081398/10/11دهستانیعلییزد1213

فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17دانشورنجمهیزد1214

زهرایزد1215
کاظمی پور هاشم 

ابادی
فعال(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1398/10/141398/10/17

فعال(مقدماتی)چهل تکه دوزی1398/10/141398/10/17عطا اللهیمهینیزد1216

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/10/141398/10/17جعفریمحسنیزد1217

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/10/151398/10/18هادیانزکیهیزد1218

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/10/151398/10/18امینی بهابادیصدیقهیزد1219

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/10/151398/10/18بوئی ابادیمحمدرضایزد1220

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicفتاحی اردکانیاعظمیزد1221

فعال1398/10/211398/10/24CCNA course2 router basicنجاری طزرجانیفاطمهیزد1222

فعالتولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین1398/10/211398/10/25دامکیمحمدرضایزد1223

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24بهارستان تفتیسکینهیزد1224

فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24قدکیمریمیزد1249

زهرایزد1225
کاظمی پور هاشم 

ابادی
فعال(بوتیکی)حلواپزی 1398/10/211398/10/24

فعالشلوار دوزی1398/10/211398/10/24رساییاعظمیزد1226

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25دهقانزادهسکینهیزد1227

فعال(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز1398/10/221398/10/25فتوحی بافقیعظیمهیزد1228

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


