
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمت

A مقدماتی 1396011913960123PLCجاللیعلیرضاآذربایجان شرقی

آسانسور كاربردي1396011913960123فروغیمهرانآذربایجان شرقی

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123نقیلوییعلیآذربایجان شرقی

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123حیدريفریدونآذربایجان شرقی

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123حسینینیلوفرآذربایجان شرقی

1396012613960130CCNA course2 router basicجهان سريولیآذربایجان شرقی

1396012613960130CCNA course2 router basicشیمی ملکیداودآذربایجان شرقی

                              +1396012613960130CompTIA - Networkسلیمانیحامدآذربایجان شرقی

                              +1396012613960130CompTIA - Networkنوريابوالفضلآذربایجان شرقی

1396012613960130FLASHامیديزهراآذربایجان شرقی

LS مقدماتی1396012613960129PLCسربازيحسنآذربایجان شرقی

1396012613960130SQL SERVER 2012شیرینینیرآذربایجان شرقی

1396012613960130SQL SERVER 2012ولی پورعلیرضاآذربایجان شرقی

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130قهرمان پورمهديآذربایجان شرقی

1برق خودرو 1396012613960130شیخیعلیرضاآذربایجان شرقی

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130صدريمهردادآذربایجان شرقی

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129اصالنیموسیآذربایجان شرقی

1396012613960130زنديیوسفآذربایجان شرقی
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

1396012613960130علیزادهمهديآذربایجان شرقی
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130قهرمانیعلیرضاآذربایجان شرقی

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130خمسهجبارآذربایجان شرقی

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129گوهري نیااسرافیلآذربایجان شرقی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130باقیصمد آذربایجان شرقی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130نامداراصغرآذربایجان شرقی

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123نجیب فرعلیآذربایجان غربی

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123عباسیمحمدآذربایجان غربی

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123رشیديجعفر صادقآذربایجان غربی

1396012613960130CCNA course2 router basicاحمديرضا آذربایجان غربی

1396012613960130CCNA course2 router basicچراغ پور قشونیلیالآذربایجان غربی

                              +1396012613960130CompTIA - Networkمحموديمحمدطاهرآذربایجان غربی

1396012613960130FLASHبهروزيالمیراآذربایجان غربی

LS مقدماتی1396012613960129PLCوخشوريمیر محمدآذربایجان غربی

1396012613960130صبوريسامانآذربایجان غربی
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130شکارلوسیدمرتضیآذربایجان غربی

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130مولوديپريآذربایجان غربی

1برق خودرو 1396012613960130مظهرياصغرآذربایجان غربی

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130سرافرازجمالآذربایجان غربی

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130فاسونیه چیهاجرآذربایجان غربی

96دعوتنامه دوره های آموزشی فروردین 



تکنولوژي بتن1396012613960129حسین زاده ماكوییعلیآذربایجان غربی

1396012613960130تنیدهمجتبیآذربایجان غربی
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129سپهرانجمعلیآذربایجان غربی

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130روشنیبهمنآذربایجان غربی

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130كریم دختمحمودآذربایجان غربی

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130محالیسامرند آذربایجان غربی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130خلیل لویاسینآذربایجان غربی

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130درافتادهحسینآذربایجان غربی

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130موسی زادهمصطفیآذربایجان غربی

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129درخشانی قاسم آذربایجان غربی

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129زبیرياسماعیلآذربایجان غربی

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129عبداله زادهمظفرآذربایجان غربی

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123عبدلیمحمداردبیل

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123ابراهیمیعبادالهاردبیل

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123نصیرزادهعبدالرحیم اردبیل

1نقاشی خودرو 1396011913960123عبادي فرهاداردبیل

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130خلخالی زاویه سید سیامک اردبیل

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129فرهودیزادهعوضاردبیل

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130محمديمالكهاردبیل

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130اقازاده تولوناعظماردبیل

1396011913960123EPLAN P8رضیانسیدمسعوداصفهان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123حسینیفریبااصفهان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123حسینیایرجاصفهان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123سلیمانیپریسااصفهان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123دولت آباديسیدمیثماصفهان

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123نادري نطنزيلیالاصفهان

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123میرمسیبزهرا اصفهان

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123آزاديزهرهاصفهان

1396012613960130CCNA course2 router basicاكبري قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان

1396012613960130CCNA course2 router basicالهامیفهیمهاصفهان

1396012613960130CCNA course2 router basicكهیانینصرالهاصفهان

1396012613960130CCNA course2 router basicگنجی فردناهیداصفهان

1396012613960130SQL SERVER 2012جلوانی اصفهانیمحمداصفهان

1396012613960130SQL SERVER 2012یاوريناهیداصفهان

1396012613960130آزاديحسیناصفهان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

1396012613960130حقیقت زادهسعیداصفهان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

1396012613960130زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

1396012613960130فتحیمحسناصفهان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی



1396012613960130یاقسمتمحمد رضااصفهان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130رضاییمرتضیاصفهان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130محمديمهدياصفهان

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129محمدي محمديلیالاصفهان

1برق خودرو 1396012613960130ادریسی ارانیمحمداصفهان

1برق خودرو 1396012613960130پورغالمی نجف آباديروح اهللاصفهان

1برق خودرو 1396012613960130دولت آباديسیدمیثماصفهان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129طاهرياحمداصفهان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130پوربافرانیمحموداصفهان

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130عبداله زادهحسیناصفهان

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130زندوانیابوذراصفهان

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129ملکیان نایینیزهرااصفهان

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130سلطانیانزهرهاصفهان

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130شریفیمرضیهاصفهان

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130صابريشهالاصفهان

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130عباسیاناكبراصفهان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130جوادينفیسهاصفهان

1396011913960123EPLAN P8وادي پورمحمودالبرز

آسانسور كاربردي1396011913960123قنبري گروسیمرتضیالبرز

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123حسینیداودالبرز

1396011913960123ادریسیغالمرضاالبرز
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396011913960123حبیبیمحمد هاديالبرز
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396012613960130فالح مهرآباديبهرامالبرز
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129عشقیداودالبرز

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130دانشی ممقانینادر البرز

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129آقا محمدي شنديپرویزالبرز

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130رحمتیام كلثومالبرز

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129رنجبراسالمالبرز

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123رمضانیعلی مردانایالم

بناي سفت كار1396011913960123شفیعیمعصومهایالم

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123پورنصرتحسینایالم

1396012613960130SQL SERVER 2012عسگريزهراایالم

تکنولوژي بتن1396012613960129شاهمرادیانمحمدایالم

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130تروندزهراایالم

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123باقريحسین بوشهر

LS مقدماتی1396012613960129PLCهنركارمحمد حسینبوشهر

1396012613960130كشاورزيسیدحسینبوشهر
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی



(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130بی بکیعبدالرضابوشهر

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130احمديماشاالهبوشهر

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130لیراوي دیلمیرضابوشهر

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130سراجی زادهكبريبوشهر

1396011913960123EPLAN P8عزتی یارعزیزمحسنتهران

A مقدماتی 1396011913960123PLCنصرالهی ثمرینیوسفتهران

A مقدماتی 1396011913960123PLCاخالقیسیدمسعودتهران

آسانسور كاربردي1396011913960123مسافريمحمد رضاتهران

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123ذالیمحسنتهران

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123كوكبیحمیده تهران

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123صفرپورعبداهللتهران

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123پورباباابوالفضلتهران

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123احمديمحمدتهران

بناي سفت كار1396011913960123سالمتبیتاتهران

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123قشقائیرضاتهران

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123جعفري زاویهمهديتهران

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123سعیديعباستهران

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123محسنیداودتهران

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123موسويسید محمدامینتهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123رفعت خواهآمنهتهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123سلطانیمریمتهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123قاسم پور لیال تهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123جلیلوندمریمتهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123قاسم واسعیجمیله تهران

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123قنبريرسولتهران

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123حمیدي كیامحمد علیتهران

1396011913960123صابرمقدمآسیهتهران
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123قرایی نسبمحبوبهتهران

1نقاشی خودرو 1396011913960123غالمیعباستهران

1نقاشی خودرو 1396011913960123حسن خانیرضاتهران

1نقاشی خودرو 1396011913960123كوهستانیقاسمتهران

LS مقدماتی1396012613960129PLCجوديجعفرتهران

LS مقدماتی1396012613960129PLCمهمان نواز شیجانیابوالفضلتهران

1396012613960130SQL SERVER 2012زمانی رادشرارهتهران

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129مریدشاهرخ رضاتهران

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130نیکجوپیوندتهران

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129محمد خانیكاظمتهران

تکنولوژي بتن1396012613960129دیوارگركاظمتهران

تکنولوژي بتن1396012613960129رضائی گرجانمهديتهران

تکنولوژي بتن1396012613960129شفیقی عنبرانجلیلتهران

تکنولوژي بتن1396012613960129صادق زادهابوالفضل تهران



1396012613960130خدامراديمصطفیتهران
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130قشقائیرضاتهران

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130توكلی طرقیخدیجهتهران

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130مهاجرحسینتهران

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129اسديمرضیهتهران

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129سازمندعلیرضاتهران

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129ملک سیاه چشممحمدرضاتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130برومند خشکبیجاريفاطمهتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130كوكبیحمیده تهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130مشهديمعصومهتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130نصیرشعیبیفهیمهتهران

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129اسدي فروتقهمحمدباقرتهران

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129موسويمیررسولتهران

متالوگرافی1396012613960130ذالیمحسنتهران

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130صنیعیرایناكتهران

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130اسماعیلیزهرهتهران

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130مروتی شریف آبادمرضیهتهران

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاري

                              +1396012613960130CompTIA - Networkحاتمیان بروجنیمهديچهارمحال و بختیاري

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130خلیلی مفردداوودچهارمحال و بختیاري

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاري

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129مقیمیفا طمه چهارمحال و بختیاري

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130سلیمیسعیدچهارمحال و بختیاري

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130كوراوندمرضیه چهارمحال و بختیاري

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاري

A مقدماتی 1396011913960123PLCفرزادعباسخراسان جنوبی

آسانسور كاربردي1396011913960123چوپانیرضاخراسان جنوبی

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123كاظم زادهمجیدخراسان جنوبی

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123محمديمحمدخراسان جنوبی

1396012613960130FLASHجمشیدي مقدمصادقخراسان جنوبی

1396012613960130بهشتیرضاخراسان جنوبی
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

1396012613960130پاكدامنمحمدعلیخراسان جنوبی
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129بركیانحمیدهخراسان جنوبی

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129كمالیمهديخراسان جنوبی

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129نوروزينعمت الهخراسان جنوبی

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129فرزادعباسخراسان جنوبی

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130محمدنژادطاهرهخراسان جنوبی

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130كوهیسمانهخراسان جنوبی

متالوگرافی1396012613960130شمس آباديسید علیخراسان جنوبی

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123مرادیان محمدیهفاطمهخراسان رضوي



رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123عجم زیبدروح الهخراسان رضوي

1396011913960123زنجانیمحمدجوادخراسان رضوي
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123محمدي موسوي بی بی مریم خراسان رضوي

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130عاصمیفرشتهخراسان رضوي

1برق خودرو 1396012613960130خباز مافی نژادمجیدخراسان رضوي

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130جهانی ناريمحمدخراسان رضوي

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130شوقی الئینبهمنخراسان رضوي

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130واحديبهنامخراسان رضوي

تکنولوژي بتن1396012613960129توحیدي نیاابوالفضلخراسان رضوي

تکنولوژي بتن1396012613960129موسويسید علیخراسان رضوي

1396012613960130انتظاريرسولخراسان رضوي
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوي

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129باغگلیزهرهخراسان رضوي

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129محمدي موسويبی بی مریم خراسان رضوي

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130شریفیزهراخراسان رضوي

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130نیک خوحسینخراسان رضوي

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130طرزي روديزهراخراسان رضوي

آسانسور كاربردي1396011913960123مهرجوییعلیخراسان شمالی

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123حسن پورمهديخراسان شمالی

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123رزمیارولیخراسان شمالی

1396011913960123رمضانیروح اهللخراسان شمالی
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396012613960130CCNA course2 router basicعلی پور مهدیه خراسان شمالی

1396012613960130CCNA course2 router basicكالته عربیالههخراسان شمالی

1396012613960130SQL SERVER 2012میرجلیلیامبنخراسان شمالی

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130موسويصدیقهخراسان شمالی

1برق خودرو 1396012613960130برزگر مهدي خراسان شمالی

1برق خودرو 1396012613960130كریمیكرمعلیخراسان شمالی

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130حداديجاللخراسان شمالی

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130رضائیانزهرهخراسان شمالی

متالوگرافی1396012613960130صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130حسن زادهنسیبهخراسان شمالی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130رستمیعلیرضاخراسان شمالی

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130كیانی پورزهراخراسان شمالی

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129رحیمیاحمدخراسان شمالی

1396011913960123EPLAN P8كمائیمجیدخوزستان

1396011913960123EPLAN P8غوابشیمحمدخوزستان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123بالديشهنازخوزستان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123جهانبخششیالخوزستان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123شیرعلی نژادجانمحمدخوزستان

1396011913960123فضلیفرهادخوزستان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396012613960130FLASHجرفیمهديخوزستان



1396012613960130FLASHیونسی رادشهالخوزستان

LS مقدماتی1396012613960129PLCترحماسدالهخوزستان

1396012613960130SQL SERVER 2012حاجتیاناكرمخوزستان

1396012613960130سرملی سعیدسلطان محمدخوزستان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130فرهادي سرتنگیمریمخوزستان

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129نقدياعظمخوزستان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129افشارنیافرزادخوزستان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129براتی بهمئیحمیدخوزستان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129زهیري نسبكاظمخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130آرشی فرخدیجهخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130بسی وندپريخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130حقیقیمریمخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130خانیزهرهخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130سرمستسمیراخوزستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130هنرجوزینبخوزستان

تکنولوژي بتن1396012613960129آراستهعبدالنبیخوزستان

تکنولوژي بتن1396012613960129شیخی پورالهامخوزستان

1396012613960130احمدي بلوطکیمسلمخوزستان
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130حیاتیان نسبماشاالخوزستان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130داوديشهرامخوزستان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130عبدي گراونديبهروز خوزستان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130حقیقت وندحمیدخوزستان

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129اكرمی زاداقبالخوزستان

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130منیعاتعلیخوزستان

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129منجزيالبرزخوزستان

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130ارزنینعلیخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130بشیر نجفقلیحمیدهخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130پورجعفريفاطمهخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130ژالهزیباخوزستان

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129احمدي پورسمیه خوزستان

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130قربانی ورزرديپروینخوزستان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129كمائیمجیدخوزستان

متالوگرافی1396012613960130عباسی فردنجمخوزستان

متالوگرافی1396012613960130عباییمهديخوزستان

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130قنواتیامینخوزستان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130گرطالئیسیماخوزستان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130وزیري شمسفاطمهخوزستان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123قاسمیمهديزنجان



سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123حسنلو خمسهرسولزنجان

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123قائمیسیمازنجان

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123عباسیونسیمازنجان

1396011913960123جمشیدياكبرزنجان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1نقاشی خودرو 1396011913960123یعقوبیسعیدزنجان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkیادگاريشهرامزنجان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130فقیه رادهمازنجان

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123ابراهیمیعباسسمنان

1396011913960123حسینیسیداسماعیلسمنان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

LS مقدماتی1396012613960129PLCصمدیانعلیرضاسمنان

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129منصوريهانیهسمنان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130جعفري چاشمیابوذرسمنان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130جوادي مقدمعلی رضاسمنان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130ناظریهراضیهسمنان

1396012613960130باقريحسین سمنان
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130عزیزيمحمدسمنان

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129مدرسیرضاسمنان

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129عامريفاطمهسمنان

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130خوریانیانعلیرضاسمنان

آسانسور كاربردي1396011913960123پیريابراهیمسیستان و بلوچستان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123گزمه اعظم سیستان و بلوچستان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123سرحدي نسبمحسنسیستان و بلوچستان

بناي سفت كار1396011913960123حیدريپریساسیستان و بلوچستان

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123نوري صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان

LS مقدماتی1396012613960129PLCاصغرياحمدسیستان و بلوچستان

LS مقدماتی1396012613960129PLCسراوانیجاللسیستان و بلوچستان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130سرحدي نسبمحسنسیستان و بلوچستان

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129آریافرایوبسیستان و بلوچستان

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130رضایی صدراباديایمانسیستان و بلوچستان

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130شیري محمداباديمهديسیستان و بلوچستان

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان

A مقدماتی 1396011913960123PLCگودرزيمهديفارس

A مقدماتی 1396011913960123PLCابراهیمیمهديفارس

آسانسور كاربردي1396011913960123دهقانیجمشیدفارس

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123جوكارعلیفارس

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123هوشیاربهمنفارس

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123غفاريعلی حسینفارس

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123حسینیغالم فارس

بناي سفت كار1396011913960123كاظمیقاسمفارس

بناي سفت كار1396011913960123علی پورمهردادفارس

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123برامکی نیااصغرفارس



سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123جعفريامیرفارس

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123دبیريالهامفارس

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123اسفندیاريرضوانفارس

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123بذرگربهرامفارس

1396011913960123محمديمهديفارس
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123مرتضويمطهره  ساداتفارس

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123فلسفیسیمافارس

1396012613960130CCNA course2 router basicشوركیمحمد مهديفارس

1396012613960130CCNA course2 router basicغالمی جلیلفارس

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130ساداتسید شریففارس

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130محمدي نژادحسنفارس

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130اسفندیاريرضوانفارس

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130دبیريالهامفارس

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130رحمانیان كوشککیامینهفارس

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129مرتضويمطهره  ساداتفارس

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130وطنخواه باغسیاهیعبدالعلیفارس

تکنولوژي بتن1396012613960129بذرافشانمجتبیفارس

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130مسعوديحسین فارس

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129اكبرزادهمسلمفارس

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129جوكارعلیفارس

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129حق شناسابوطالبفارس

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129فخريحسین فارس

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130زارعیمهتابفارس

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129ابراهیمیمهديفارس

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129تقويمحسنفارس

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129دهقانیجمشیدفارس

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129گودرزيمهديفارس

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130كریمیاصغرفارس

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129داوديازادهفارس

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129علی پورمهردادفارس

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129كاظمیقاسمفارس

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129سیاحنرگسفارس

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130فتاحیمنتهافارس

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123اصلی بیگیمصطفیقزوین

1نقاشی خودرو 1396011913960123سازندهعلی اكبرقزوین

1برق خودرو 1396012613960130طاهرخانینادرقزوین

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130برمایونرضاقزوین

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129ایوبیزهرهقزوین



طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129بهبوديسمیراقزوین

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130طاهرخانیهاديقزوین

1396011913960123EPLAN P8امیريهاشمقم

1396011913960123گودرزيجمشیدقم
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123شایانی فرزهراقم

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129حاتمیوحیدقم

1396012613960130رضائیرضاقم
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130شایانی فرزهراقم

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130شکوهی مریم قم

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130قاسمی واشورياعظمقم

متالوگرافی1396012613960130فداییعلیقم

1396011913960123EPLAN P8نگاريوحیدكردستان

1396011913960123EPLAN P8افشاریانسهرابكردستان

A مقدماتی 1396011913960123PLCكریمیامجدكردستان

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123كریمیمحمدصدیقكردستان

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123موچانی امیر كردستان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123مهرنیاجمالكردستان

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123اسديوسطكردستان

1نقاشی خودرو 1396011913960123امینی فرمحمدرضاكردستان

1برق خودرو 1396012613960130حسین پناهیتوفیقكردستان

1396012613960130اخترياردشیركردستان
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129كریمیامجدكردستان

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130حسین پناهیجمیلكردستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130حاجی پیروتیابوبکركردستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130حسینیمحمدكردستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130رحمانوندقادركردستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130رستمیهاديكردستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130غنچه ايكوهساركردستان

متالوگرافی1396012613960130حسین پناهیسعیدكردستان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130بهرامی تپه بورسیده ثریاكردستان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130فرجیخرامان كردستان

1396011913960123EPLAN P8ایزدياسماعیل كرمان

A مقدماتی 1396011913960123PLCزینلی كرمانیابوطالبكرمان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123فرخیهاديكرمان

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123كریم زاده نگاريمجتبیكرمان

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123امیريعباسكرمان

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123محمدي گیسکیعلیكرمان

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123بهرامهطاهرهكرمان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123نجاتیمسیحكرمان

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123حسینی حتکنیسید مجتبیكرمان



1396012613960130FLASHموساییسیمیندختكرمان

1396012613960130SQL SERVER 2012جعفرينادیاكرمان

1396012613960130SQL SERVER 2012كاظمی پورنازيكرمان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130محدثی زرنديمهدیهكرمان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130صادقی گوغريوحیدكرمان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130فرخیهاديكرمان

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129خواجه خضريمحسنكرمان

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129فاضلی پورمرتضیكرمان

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129زینلی كرمانیابوطالبكرمان

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130شهیدي زرنديسمانهكرمان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130خدادادي مرضیهكرمان

1396011913960123EPLAN P8جعفريمهديكرمانشاه

1396011913960123EPLAN P8حسینخانیسعیدكرمانشاه

آسانسور كاربردي1396011913960123حیدريمجتبیكرمانشاه

آسانسور كاربردي1396011913960123پورفاتحسجادكرمانشاه

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123عزتیبهمنكرمانشاه

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123مراديجوادكرمانشاه

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123بركاتیآرشكرمانشاه

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123سلطان آباديوحیدكرمانشاه

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123خان حسنیجوادكرمانشاه

1396011913960123ریحانیرامینكرمانشاه
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1نقاشی خودرو 1396011913960123بیگیمسعودكرمانشاه

1396012613960130FLASHكریمیمحمدكرمانشاه

LS مقدماتی1396012613960129PLCحیدريمجتبیكرمانشاه

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130اسکندريیاسركرمانشاه

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130محمديژیالكرمانشاه

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129رازقیآذركرمانشاه

1برق خودرو 1396012613960130چناريخیرالهكرمانشاه

تکنولوژي بتن1396012613960129مباركیمصطفیكرمانشاه

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130مراديجوادكرمانشاه

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130ملکی مطلوبمهوشكرمانشاه

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130نوروزنژادارسالنكرمانشاه

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129صفدريمجتبی كرمانشاه

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129آكندهعیسیكرمانشاه

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129جعفريمهديكرمانشاه

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129حسینخانیسعیدكرمانشاه

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130بیتاهمایونكرمانشاه

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130حجازيسیدحسنكرمانشاه

(مجازي- غیر حضوري  )مدار مجتمع خطی1396012613960130رسولی تبارشهریاركرمانشاه

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130سوزنیزهراكرمانشاه



1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130غفاريعلیرضاكرمانشاه

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130اكبريمهینكرمانشاه

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130رنجبريپریوشكرمانشاه

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130مقصودي پورگل جبینكرمانشاه

A مقدماتی 1396011913960123PLCرمضانی پورسید مظفر كهگیلویه و بویراحمد

آسانسور كاربردي1396011913960123حسن زادهمجیدكهگیلویه و بویراحمد

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123ارمغانی روشنمهرنازكهگیلویه و بویراحمد

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123الهی دوستسید امرالهكهگیلویه و بویراحمد

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123نیک اقبال سی سختیرعنا كهگیلویه و بویراحمد

1396012613960130FLASHخضري پوریونسكهگیلویه و بویراحمد

LS مقدماتی1396012613960129PLCباقري نسب عسکر كهگیلویه و بویراحمد

LS مقدماتی1396012613960129PLCفریدونیفرشیدكهگیلویه و بویراحمد

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130ارمغانی روشنمهرنازكهگیلویه و بویراحمد

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130مشفق فردمحمد كهگیلویه و بویراحمد

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129شیخ مموحمید كهگیلویه و بویراحمد

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129كشاورزامید كهگیلویه و بویراحمد

تکنولوژي بتن1396012613960129روانگردمحمدكهگیلویه و بویراحمد

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130خورشیديعلی اصغركهگیلویه و بویراحمد

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129رشیدي جهان ابادهاشم كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130آتشپنجه الهام كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130اسالمیمرضیه كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130بازیارپروانه كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130بهمن پوراشرفكهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130شیعی حلیمه كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130فرشته ادفاطمه كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130فوالدیان كیشثریا كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130قادري پورهانیه كهگیلویه و بویراحمد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130یوسفی فركبريكهگیلویه و بویراحمد

1396011913960123EPLAN P8نقويمحسنگلستان

آسانسور كاربردي1396011913960123افشاريحمیدرضاگلستان

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123سقلیبهروزگلستان

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123جرجانینادرگلستان

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123كریمیحسینگلستان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123تجرينرگسگلستان

بناي سفت كار1396011913960123مالشاهیجوادگلستان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123هیجانیعلی گلستان

)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396011913960123رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123قره خانیمحمدتقیگلستان

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123ممشلیمعصومهگلستان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkقریشیآتناگلستان

1396012613960130قره خانیمحمدتقیگلستان
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130گالبینسرینگلستان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130مراديوحیدگلستان



(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130كریمان محمدگلستان

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130ممشلیمعصومهگلستان

1برق خودرو 1396012613960130ملکانداودگلستان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130هاشم زائیمهديگلستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130ایمانیلیالگلستان

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130سماكجنانگلستان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130قورچاییموسیگلستان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130سرایلوعلیگلستان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130بهرام زادهعبدالحکیمگلستان

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129بیصوتمحمودگلستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130بلیشریفهگلستان

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129خلیلیهوشنگگلستان

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129شاهدوستمهرانگلستان

متالوگرافی1396012613960130ملکمحمد علیگلستان

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129ارجونیاكبرگلستان

مولد قدرت ماشین هاي كشاورزي مقدماتی1396012613960129جهانی مقدمناصرگلستان

1396011913960123EPLAN P8نصیري قلعه بینحامدگیالن

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123باباییغالمرضاگیالن

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123حقدوسترضاگیالن

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123حلمیحسینگیالن

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123ابراهیمیخسروگیالن

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123ناطقیحسنگیالن

                              +1396012613960130CompTIA - Networkشمالیآیداگیالن

                              +1396012613960130CompTIA - Networkملکی رادحواگیالن

LS مقدماتی1396012613960129PLCدشتبانمهديگیالن

1396012613960130SQL SERVER 2012محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن

برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129رمضانی نژاد مقدمصغريگیالن

1برق خودرو 1396012613960130زنگنه محلهكاظمگیالن

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130باباییغالمرضاگیالن

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130حق دوست شیرایهرضاگیالن

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130برومند خاجانیپروینگیالن

تکنولوژي بتن1396012613960129نوروزي لویهرقیهگیالن

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130جاللیمحمدرضاگیالن

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129ابراهیمی شاده سريمحمدگیالن

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130حسین پورقاسمگیالن

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130خلیلی رادنیماگیالن

سیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396012613960130سرودي پورسامانگیالن

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129حسین زاده كاسانیلیالگیالن



CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130رعدپیماهومنگیالن

CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130قلی زادهحسنگیالن

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129آذریانفرزادگیالن

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129ناطقیحسنگیالن

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130حیدري خلسريمرضیهگیالن

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130خانجانی طالکوئیزهرهگیالن

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129نصیري قلعه بینحامدگیالن

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130مصطفی پور سسمسلیالگیالن

A مقدماتی 1396011913960123PLCسیاه منصورسعیدلرستان

آسانسور كاربردي1396011913960123دهقانغالمرضالرستان

آسانسور كاربردي1396011913960123حسینیحجت الهلرستان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123حاجی زاده عبدولیاسحاقلرستان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123بازوندروح الهلرستان

1396011913960123خسرويروح اهلللرستان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396012613960130CCNA course2 router basicپورمحسنینوشینلرستان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkنعمت الهیهاديلرستان

1396012613960130FLASHمحمدي زاهديسیروسلرستان

LS مقدماتی1396012613960129PLCخادمعلی اصغرلرستان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130صارمیفاطمهلرستان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130مدیريسهیاللرستان

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130كریمیفریدونلرستان

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130مرادپورهومانلرستان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129مختاري فردامیرلرستان

تکنولوژي بتن1396012613960129فالحیمختار لرستان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130مراديمعصومهلرستان

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129ملک محموديداودلرستان

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130شهریسوندزینب لرستان

مبانی و مفاهیم صنایع دستی1396012613960130نظريفرزانه لرستان

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130مرزبانمهديلرستان

1396011913960123EPLAN P8ارشادیانكورش مازندران

A مقدماتی 1396011913960123PLCخلیلیمحسنمازندران

A مقدماتی 1396011913960123PLCحبیبیناصرمازندران

آشنایی با برق تاسیسات1396011913960123اسدي سمسکندهایمانمازندران

                              +1396012613960130CompTIA - Networkیعقوبی سوركیمحسنمازندران

1396012613960130FLASHعبدالهیسمیه الساداتمازندران

LS مقدماتی1396012613960129PLCاصغرپورحسینمازندران

1396012613960130شعبانیمسلممازندران
 جهت شبیه سازي مدارهاي Fluidsimآموزش نرم افزار 

هیدرولیکی و پنوماتیکی

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130كاظمیلطف اهللمازندران

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130معماییندامازندران

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130حسین زادهاعتمادمازندران



برآورد ارزش كارهاي هنري1396012613960129میرباقرلیالمازندران

1برق خودرو 1396012613960130حسن دختاسماعیلمازندران

پرورش زنبورعسل پیشرفته1396012613960130آبائیحسینمازندران

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129جمالیسید حمزهمازندران

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130توسلی رستمیشهربانو مازندران

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130خادمی رستمیفرشتهمازندران

تکنیک هاي هنري تصویربرداري1396012613960130نیکپورحوریهمازندران

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129غنوديارمیامازندران

(مقدماتی یک)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزاي آنها  1396012613960129قدمیهاديمازندران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396012613960130مظفريعشرتمازندران

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129اصغريمحمودمازندران

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129شفائیعلیمازندران

متالوگرافی1396012613960130میرباقريسیدحامدمازندران

1مکالمه موضوعی انگلیسی 1396012613960130عاشوريرویامازندران

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130بادكوبهشمسیمازندران

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130خراسانی لمراسکیشهر بانو مازندران

A مقدماتی 1396011913960123PLCغیاث آبادي فراهانیعبدالهمركزي

آسانسور كاربردي1396011913960123عظیمیرضا مركزي

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123نظام اباديسید وحیدمركزي

بناي سفت كار1396011913960123نجفی زادهنوابمركزي

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123منجزيسعید مركزي

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123عیسی آّبادي فاطمه مركزي

منبت وكنده كاري روي چوب مقدماتی1396011913960123كریمیفخرالساداتمركزي

1396012613960130CCNA course2 router basicعسگرياكرممركزي

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130باقري زهرا مركزي

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130مشایخی كرهروديمریممركزي

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130اكبريمیثممركزي

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130خادمی عراقیابوالفضلمركزي

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130قنبريولیمركزي

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130حیدريجاللمركزي

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130فرهاديزهرهمركزي

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129میرزاییجوادمركزي

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129عیاشیزهرامركزي

متالوگرافی1396012613960130فخرشهریارمركزي

متالوگرافی1396012613960130مهدويمجیدمركزي

1396011913960123EPLAN P8سهرابی دوالبانمهديهرمزگان

A مقدماتی 1396011913960123PLCمعین نیاكاظمهرمزگان

A مقدماتی 1396011913960123PLCحسینیسید مهديهرمزگان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123اطالعفوزیههرمزگان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123قاسی پور افشارافسانههرمزگان

E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396011913960123ذاكري درباغیمحمدهرمزگان



رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123جمپرویزهرمزگان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123حاج محمديآیتهرمزگان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkاطالعفوزیههرمزگان

1396012613960130FLASHبرادران ترابیمسعودهرمزگان

1396012613960130FLASHبرادران ترابیفریالهرمزگان

1396012613960130FLASHرشتاحمدهرمزگان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129حاج حسینیعیسیهرمزگان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129ضرغام نیاوحیدهرمزگان

(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396012613960129فاضلیعنایت اهللهرمزگان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130ذاكري درباغیمحمدهرمزگان

روشهاي ارائه مطلب1396012613960130تقی زاده فردسید محسنهرمزگان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129حسینیسید مهديهرمزگان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129معین نیاكاظمهرمزگان

آشنایی و كار با وسایل كمک آموزشی1396011913960123زیباییشهنازهمدان

اصول ومبانی كشتکار گلخانه خاكی1396011913960123حق پرستمناهمدان

بناي سفت كار1396011913960123فتحیان راسخعلیهمدان

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123فاطمیمهرسیماهمدان

رسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396011913960123لطفی می ابادي مریمهمدان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123سلگیسعیدهمدان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123باقريحمیدهمدان

سیستم تعلیق وفرمان1396011913960123جلیلوندجواد همدان

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123زندیهسعیدهمدان

1396011913960123صفائیمصطفیهمدان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396011913960123زائري بهروزرضاهمدان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396011913960123شاكرياردشیرهمدان
آبگرمکن هاي  )كارگاه آموزشی انرژي خورشیدي 

(خورشیدي و پنل هاي خورشیدي 

1396012613960130CCNA course2 router basicاحمدي حشمتیهنسرینهمدان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkتویسركانیمهريهمدان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkطهماسبیسمیراهمدان

                              +1396012613960130CompTIA - Networkملکیحسینهمدان

1396012613960130SQL SERVER 2012عسگري نویدزهراهمدان

1396012613960130SQL SERVER 2012قمريامیرهمدان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130حق پرستمناهمدان

اصول كاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396012613960130حکمتیحکمت الههمدان

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130زرین وفاعلیرضاهمدان

1396012613960130محمديروح الههمدان
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130خلیلیعباسهمدان

راه اندازي دستگاه جوش و برآورد هزینه ي جوشکاري1396012613960130رضایی صابرمهديهمدان



CATIAبعدي در محیط 3بعدي و 2طراحی قطعات 1396012613960130حدیديمهديهمدان

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129هاشمی هديهمدان

(1)كار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396012613960129گمارمرضیههمدان

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130عبداللهییلیهمدان

مبانی ماشین هاي الکتریکی1396012613960129حیدريسحرهمدان

متالوگرافی1396012613960130حسینیسید میعادهمدان

متالوگرافی1396012613960130یعقوبیرضاهمدان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130لطفیانمریم همدان

(كار روي مانکن)موالژ 1396012613960130نجاتیطیبههمدان

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123حاجی ده آباديمحمد علییزد

(دیاك)كار با دستگاه عیب یاب رایانه اي 1396011913960123راستیمحمد رضایزد

1396012613960130FLASHطایفی نصراباديسعیدهیزد

1396012613960130FLASHطباطبائی ندوشنمرضیه الساداتیزد

1396012613960130SQL SERVER 2012ابرقوییمریمیزد

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130انصاريپروینیزد

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130زارع احمدیزد

(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط كار1396012613960130فالحتیفرزانه یزد

1396012613960130دامکیمحمدرضایزد
 Module)جوشکاري تیگ بر روي فوالد زنگ نزن 

T.s.st.2)

1سیستم هاي سرد كننده تجاري سطح 1396012613960129علیشاهیوحیدرضا یزد

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129اژدري یزديحمیدهیزد

طراحی معماري با نرم افزار اسکچ آپ1396012613960129اژدري یزديمعصومهیزد

(1)كاربرد نرم افزار كامپیوتر در طراحی لباس 1396012613960130شیرمحمديصدیقهیزد


