
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت 

ثبت نام

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15کریمیعزیزهاذربایجان شرقی1

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/11/121398/11/15میرزاده اهریکریماذربایجان شرقی2

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15عبدلیاکبراذربایجان شرقی3

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15افشانفریدهاذربایجان شرقی4

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15عبادیآمنهاذربایجان شرقی5

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15نویدسهیالاذربایجان شرقی6

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21میدانیاعظماذربایجان شرقی7

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی8

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15سلیمانی خانیانیحامداذربایجان شرقی9

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16شاهدیحسیناذربایجان شرقی10

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16باقریرضااذربایجان شرقی11

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21کریمیعزیزهاذربایجان شرقی12

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21داداشی خالصبهراماذربایجان شرقی13

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21عباسیقربانعلیاذربایجان شرقی14

فعال1398/11/261398/11/29java scriptشیرینینیراذربایجان شرقی15

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی16

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30برزگریحسیناذربایجان شرقی17

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی18

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30باقریرضااذربایجان شرقی19

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08سعیدنسیمهاذربایجان غربی20

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08محبوبخواهزهرااذربایجان غربی21

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08برنازانیاراذربایجان غربی22

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08قربانیناهیدهاذربایجان غربی23

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15رضازادهغالمرضااذربایجان غربی24

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15کریمیعثماناذربایجان غربی25

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی26

1398/11/121398/11/16مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی27
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15سلیمانیشهنازاذربایجان غربی28

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15نجیب فرعلیاذربایجان غربی29

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15بادگیوفاروقاذربایجان غربی30

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15وخشوریمیرمحمداذربایجان غربی31

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21محبوبخواهزهرااذربایجان غربی32

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21مختاریانرقیهاذربایجان غربی33

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16بالکی پورقادراذربایجان غربی34

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی35

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16ابراهیمیامیراذربایجان غربی36

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی37

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی38

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16قادرینادیااذربایجان غربی39

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16مقدموحیداذربایجان غربی40

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16باقریحمیدهاذربایجان غربی41

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16برنازانیاراذربایجان غربی42

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



فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16محالیسامرنداذربایجان غربی43

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16کردسلیماناذربایجان غربی44

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی45

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21خانعلیلورقیهاذربایجان غربی46

فعال1398/11/261398/11/29java scriptچراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی47

1398/11/261398/11/30احمدی دیزجیآمنهاذربایجان غربی48
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30انواریافسانهاذربایجان غربی49
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30آیرمپروانهاذربایجان غربی50
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30باقریحمیدهاذربایجان غربی51
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی52
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30حمزه پور گوران آبادسمیهاذربایجان غربی53
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30خلیل لویاسیناذربایجان غربی54
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30سعیدنسیمهاذربایجان غربی55
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30سلیمانیشهنازاذربایجان غربی56
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30صفاییخالداذربایجان غربی57
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30طالئی حسنلوئیفرانکاذربایجان غربی58
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30قادرینادیااذربایجان غربی59
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30کاظمیمریماذربایجان غربی60
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30محبوبخواهزهرااذربایجان غربی61
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30محمد پورشلیراذربایجان غربی62
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30مختاریانرقیهاذربایجان غربی63
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30مروتینازیاذربایجان غربی64
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30مقدموحیداذربایجان غربی65
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30موغمیسعادتاذربایجان غربی66
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30وخشوریمیرمحمداذربایجان غربی67
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/261398/11/30ولی زادهراحلهاذربایجان غربی68
مختص مربیان استان آذربایجان غربی اجرا در آن )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29ابراهیمیامیراذربایجان غربی69

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی70

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29خلیلیمعصومهاذربایجان غربی71

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی72

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08رحمانی گرمیراضیهاردبیل73

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08زبوریسارااردبیل74

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08عموییعلیاردبیل75

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08ثقته مجتهدیافسانهاردبیل76

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08خاوریراضیهاردبیل77

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08محاسنیزهرااردبیل78

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08محسنی آزادسعیدهاردبیل79

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08یوسفیپرویناردبیل80



فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15رمضانی گرمیزینباردبیل81

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15شریفیعفتاردبیل82

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15نصرالهیمعصومهاردبیل83

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل84

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16زندگیگلواسالماردبیل85

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16صالح زادهمجیداردبیل86

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16زبوریسارااردبیل87

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15عشقیمهیناردبیل88

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16حاجی زادهعلیاردبیل89

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16نوروزیعطالهاردبیل90

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16بهروزداوراردبیل91

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16نصیری ترزنقجواداردبیل92

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16رنجبرسعیداردبیل93

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16فرهودیفردیناردبیل94

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21پورآزادزهرااردبیل95

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21شجاعی پتلومطلباردبیل96

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21جوهری پیرایوتلواباذراردبیل97

فعال1398/11/261398/11/29java scriptعسگریهاجراردبیل98

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29یوسفیشهیناردبیل99

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06حسن زاده نمینسمیهاردبیل100

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06سلیمانیانزهرااردبیل101

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06شیرازیعلیاردبیل102

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29خیاطی گرمیصغریاردبیل103

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل104

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29حسینیسیدبهراماردبیل105

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30رنجبرسعیداردبیل106

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08محمدی محمدیلیالاصفهان107

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08میرمسیبزهرااصفهان108

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08فالح زادهمریماصفهان108

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08سلحشورشهنازاصفهان109

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08اطرشیعفتاصفهان110

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08ارمودیمحمدرضااصفهان111

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08عرفانالهاماصفهان112

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15آقایی بروجنیمعصومهاصفهان113

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15پناهنده آب و خاکمریماصفهان114

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15صفاری پورفاطمهاصفهان115

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15علی نقی نائینیآزادهاصفهان116

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15غفاریسعیداصفهان117

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15صادقی گنجهمحمد حسناصفهان118

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15بهرامیزهرااصفهان119

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15خوش حسابزهرااصفهان120

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15کریمیفریبااصفهان121

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15آقاجانیمحسناصفهان122

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21نمدیان  مجردنرگساصفهان123

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21نمدیان مجردمریماصفهان124

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21نیک روششهنازاصفهان125

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16بقولی دستجردینسریناصفهان126

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16آقائیاکبراصفهان127

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16گوالنیحسیناصفهان128

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16صادقی فروشانیمرضیهاصفهان129

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16عمادیمرضیهاصفهان130

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16مرادیمهیناصفهان131

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15زارع پورلیلیاصفهان132

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15صرامی فروشانیمرضیهاصفهان133

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15کاظمی پورفرزانهاصفهان134

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15محمدقاسمیفریبااصفهان135

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16میرزاعلیانپرویناصفهان136

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16رضائیعوضاصفهان137

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16خرمیانحسیناصفهان138

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21زمانی علویجهمرضیهاصفهان139



فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21یوسفیاللهاصفهان140

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29معتمدی تهرانیمهدیاصفهان141

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29آزادیلیالاصفهان142

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29آزادیمژگاناصفهان143

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29فتاحیزهرااصفهان144

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29میرزاعلیانپرویناصفهان145

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29طالبی سدهطیبهاصفهان146

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29آقاجانیمحسناصفهان147

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29اکبرپوریمرضیهاصفهان148

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29نادری نطنزیلیالاصفهان149

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29نیک آییننرجساصفهان150

فعالنور پردازی و کنترل نور صحنه1398/11/261398/11/29محمدقاسمیفریبااصفهان151

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30قانعی فرافشیناصفهان152

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان153

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08رضائیروح الهالبرز154

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08آقامحمدی شندیپرویزالبرز155

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08بخشیمهردادالبرز156

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16رحمتیام کلثومالبرز157

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08نان آورعفتالبرز158

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15ابراهیمیجعفرالبرز159

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21یزدیپروانهالبرز160

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15بهاگیرمرتضیالبرز161

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15پیشگاهیرضاالبرز162

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15غفوریپیمانالبرز163

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز164

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16شوقیحجت الهالبرز165

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21نان آورعفتالبرز166

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21اسداللهی مهرخدیجهالبرز167

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21حسینیفخرالساداتالبرز168

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز169

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29صنعتیحسنعلیالبرز170

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29عشقی یار عزیزداودالبرز171

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29یزدیپروانهالبرز172

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29حسینیفخرالساداتالبرز173

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز174

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08جمالییدالهایالم175

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08ذره الوارپورانایالم176

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopجمالییدالهایالم177

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopخسرویمحمد جوادایالم178

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16علی حسینیزهراایالم179

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16داورمریمایالم180

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29نیازیمحسنایالم181

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29کارگرپروینایالم182

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29الماسیصدیقهایالم183

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29منصوریبشریایالم184

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29کاویانیطاهرهایالم185

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08شـاه گلیفرشیدبوشهر186

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08ایزدیلیالبوشهر187

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopصدریمحمد جوادبوشهر188

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15شـاه گلیفرشیدبوشهر189

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16اسماعیلیابراهیمبوشهر190

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16پیش آهنگحسینبوشهر191

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16کشاورزیسیدحسینبوشهر192

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16حیدریمحمدبوشهر193

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16فروزانیهانیبوشهر194

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29انبارکیرستمبوشهر195

فعالنور پردازی و کنترل نور صحنه1398/11/261398/11/29قاسمیاسکندربوشهر196

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30سهراب پورفریدونبوشهر197



فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30حاجیانعلی اکبربوشهر198

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30زنده ویامیدبوشهر199

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30فروزانیهانیبوشهر200

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران201

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08موسویسیده سمیهتهران202

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08صنیعیرایناکتهران203

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16مرزوقیزهراتهران204

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08حسینیسیدبرومندتهران205

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08نوروزیحسینتهران206

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopبیت سیاحرودابهتهران207

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopحجتیمیناتهران208

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopدوست محمدیفاضلتهران209

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15زمانی رادشرارهتهران210

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15عیسوندیزهراتهران211

فعالپرورش اسب1398/11/121398/11/15قیالوی زادهاردالنتهران212

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15جعفری زاویهمهدیتهران213

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15صنیعیرایناکتهران214

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15کریم زادهلطیفهتهران215

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران216

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16مرزوقیزهراتهران217

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21موالئیحسینتهران218

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21دالوندبهزادتهران219

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران220

فعال1398/11/261398/11/29java scriptپروصدیقهتهران221

فعال1398/11/261398/11/29java scriptحجتیمیناتهران222

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29نصیرشعیبیفهیمهتهران223

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29پورحسن مهربانانسیهتهران224

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29موالئیحسینتهران225

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29هوشمندی زادهفریبرزتهران226

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29موسویمیررسولتهران227

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29نوروزیحسینتهران228

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08سلیمانی فارسانیخاطرهچهار محال و بختیاری229

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08رحمانی سامانیشهالچهار محال و بختیاری230

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15سلیمی بنیسعیدچهار محال و بختیاری231

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16ترابیطلعت آغاچهار محال و بختیاری232

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16جعفریطیبهچهار محال و بختیاری233

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16غفاریطاهرهچهار محال و بختیاری234

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16صادقیسمانهچهار محال و بختیاری235

1398/11/261398/11/29علوی فرزانهعلیچهار محال و بختیاری236
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29صالح ریاحی دهکردیاعظمچهار محال و بختیاری237

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29نادریشهرهچهار محال و بختیاری238

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30صادقیسمانهچهار محال و بختیاری239

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopمیریفاطمهخراسان جنوبی240

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/11/121398/11/15حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی241

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی242

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15کمالیمهدیخراسان جنوبی243

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی244

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16پاکدامنمحمدعلیخراسان جنوبی245

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16زینلیحلیمهخراسان جنوبی246



فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16شجریالهامخراسان جنوبی247

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16مشفقیمهردادخراسان جنوبی248

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15ساالریفائزهخراسان جنوبی249

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16باغستانیسمانهخراسان جنوبی250

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16فرزامیمجتبیخراسان جنوبی251

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16گویاسامانخراسان جنوبی252

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21برات پورآمنهخراسان جنوبی253

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی254

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی255

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21کوهیسمانهخراسان جنوبی256

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29مالکیعفتخراسان جنوبی257

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29کوهیسمانهخراسان جنوبی258

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08عظیمیساراخراسان رضوی259

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08رضائیراضیهخراسان رضوی260

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08یوسفی جعفرآبادیاحسانخراسان رضوی261

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08اسالمی ملکیالهامخراسان رضوی262

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08ایوبی نیامریمخراسان رضوی263

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی264

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08عبدیطیبهخراسان رضوی265

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی266

1398/11/121398/11/16انتظاریرسولخراسان رضوی267
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15واحدیبهنامخراسان رضوی268

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16شیردلزهراخراسان رضوی269

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16شاهرودیانصالحخراسان رضوی270

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی271

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16سامیمریمخراسان رضوی272

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16صادق زادههاشمخراسان رضوی273

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16گلزارنیامجتبیخراسان رضوی274

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی275

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی276

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15عراقیزیباخراسان رضوی277

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی278

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی279

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16ایرانمنشمهرنوشخراسان رضوی280

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16لطفیسمیهخراسان رضوی281

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی282

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29پرستارمحمدابراهیمخراسان رضوی283

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی284

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29پاکدلمهدیخراسان رضوی285

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29یوسفی جعفرآبادیاحسانخراسان رضوی286

فعالنور پردازی و کنترل نور صحنه1398/11/261398/11/29نظریملیحهخراسان رضوی287

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30فرازمندیمحسنخراسان رضوی288

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30قربانیمحمد علیخراسان رضوی289

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی290

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30رادفرمسعودخراسان رضوی291

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30سامیمریمخراسان رضوی292

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30ایرانمنشمهرنوشخراسان رضوی293

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی294

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30لطفیسمیهخراسان رضوی295

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16امانیتیمورخراسان شمالی296

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16بیک محمدیاحمدخراسان شمالی297

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16رحیمیاحمدخراسان شمالی298

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16عابدیافسانهخراسان شمالی299

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16صاحبی فردزینبخراسان شمالی300



فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی301

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29بیک محمدیاحمدخراسان شمالی302

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی303

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی304

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08بقولیراضیهخوزستان305

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08خوش خلقیمریمخوزستان306

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08سیاهی خلفصغریخوزستان307

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08شکاری سردشتطیبهخوزستان308

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16کریمیطوبیخوزستان309

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08باوی فردحبیبخوزستان310

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08طاهری نسبرائدخوزستان311

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08عندلی زادهحمیدهخوزستان312

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08مرهمیقدرت الهخوزستان313

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08عیسی وندمحمودیزینبخوزستان314

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopحیدری فردسمیهخوزستان315

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15سرخی زادهمحمدخوزستان316

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15آراستهحمیدهخوزستان317

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15غفرانی هرمزیآرزوخوزستان318

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15وزیری شمسفاطمهخوزستان319

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15آلبوشوکه اصلسیدمهدیخوزستان320

1398/11/121398/11/16کاله کجامینخوزستان321
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15حیاتیانماشاهللخوزستان322

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15سالمتخلیلخوزستان323

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15نژادحسینیسید علیخوزستان324

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15بچارینرگسخوزستان325

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15اکرمی زاداقبالخوزستان326

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21خوش خلقیمریمخوزستان327

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21سرخهسمانهخوزستان328

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15البوغبیشفاطمهخوزستان329

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15طاهری نسبرائدخوزستان330

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان331

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16شمیل پورعبدالکریمخوزستان332

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16شمیل پورمهدیخوزستان333

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16کوتینداخوزستان334

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16صـوفـیعارفخوزستان335

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16محمدی پناهمحمدحسینخوزستان336

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16مرهمیقدرت الهخوزستان337

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16بقولیراضیهخوزستان338

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان339

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16وطن پرستموسیخوزستان340

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16نورانیحسنخوزستان340

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16محمدیحمیدخوزستان341

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان342

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21کریمیطوبیخوزستان343

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21پوربچاریعفیفهخوزستان344

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21عیسی وندمحمودیزینبخوزستان345

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21جوادنژادغالمحسینخوزستان346

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21عادلمیثمخوزستان347

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان348

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان349

1398/11/261398/11/29حیاتیانماشاهللخوزستان350
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

1398/11/261398/11/29سالمتخلیلخوزستان351
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

1398/11/261398/11/29شمی پورمحمدرضاخوزستان352
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال



1398/11/261398/11/29نژادحسینیسید علیخوزستان353
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29پویان فرباقرخوزستان354

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29غالمپورامینخوزستان355

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29عندلی زادهحمیدهخوزستان356

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29سرخی زادهمحمدخوزستان357

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29پورعوض اهرمیالهامخوزستان358

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29شایگان فرالهامخوزستان359

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29مومنیراضیهخوزستان360

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30تابانمصطفیخوزستان361

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30گوی زادهمحمدعلیخوزستان362

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30نبگانیعبدالکاظمخوزستان363

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30پوینده مهرایمانخوزستان364

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30سخاجوامیدخوزستان365

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30سلیمانیحمیدخوزستان366

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30عبودزادهجعفرخوزستان367

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08اوجاقلوسکینهزنجان368

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08هاشمیسیدغالمرضازنجان369

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16اله ورد لومنیرهزنجان370

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08خانلوکبریزنجان371

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08محمدیزینبزنجان372

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08بیکدلوسمیهزنجان373

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08زارعمهینزنجان374

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08ملکیمعصومهزنجان375

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopرجبیحبیبهزنجان376

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15تقی لوهاجرزنجان377

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15رضائیعلیرضازنجان378

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15زنگنهمجتبیزنجان379

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15دشتکیرحیمزنجان380

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16سلیمانیمحمودزنجان381

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16مرادینادرزنجان382

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16یار محمدیسمیهزنجان383

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15پرویزپورلیالزنجان384

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16رضاییلیالزنجان385

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21حیدریفاطمهزنجان386

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29بهرامی رادنادرزنجان387

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29مرادیرقیهزنجان388

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29مسلمیعلیزنجان389

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01احمدی پورسیده ناهیدزنجان390

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01اوصانلوفریبازنجان391

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01باقریبهارهزنجان392

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01بهرامیمریمزنجان393

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01پرویزپورلیالزنجان394

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01دوستانیرامینزنجان395

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01زرگریفیروزهزنجان396

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01سلطانیلیالزنجان397

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01سلیمیصغریزنجان398

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01شادبخترمضانزنجان399

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01شریفیرویازنجان400

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01طاهریمیثمزنجان401

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01عباسیونسیمازنجان402

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01قائمیسیمازنجان403

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01گیلکپروانهزنجان404

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01محمدیزینبزنجان405

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01مرادینادرزنجان406

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01معظمیمریمزنجان407

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01میانداریرقیهزنجان408

فعال(مختص مربیان استان زنجان اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/11/271398/12/01یار محمدیسمیهزنجان409

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08ناظریهراضیهسمنان410

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08حسینیسیداسمعیلسمنان411



فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16ابراهیمیمحسنسمنان412

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16امیدوارصدیقهسمنان413

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16بهرامیانفاطمهسمنان414

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16بیطرفمهدیه ساداتسمنان415

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16جوادی نژادسمانهسمنان416

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16خلیل نژادیسمیهسمنان417

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16رضائی منشطاهرهسمنان418

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16سلمانیداودسمنان419

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16شریعتیحوریهسمنان420

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16شعبانیسحرسمنان421

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16عرب احمدیانیسهسمنان422

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16عرب یارمحمدیلیالسمنان423

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16قلچ لیعباسسمنان424

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16کردیمرتضیسمنان425

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16محمودیانساراسمنان426

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16مرتضیمحمودسمنان427

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16مردانینداسمنان428

فعال(مختص مربیان استان سمنان اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/121398/11/16نورائیالهامسمنان429

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15کرامتیمحمد رضاسمنان430

1398/11/121398/11/16باقری رادمحمد حسینسمنان431
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15آقاسیانعباسعلیسمنان432

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15رشیدیحمید رضاسمنان433

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16صمدیانعلیرضاسمنان434

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15دوستمحمدیتهمینهسمنان435

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15غنیانمعصومهسمنان436

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21عجمیمحمدسمنان437

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29موسوی کنتیسیدقاسمسمنان438

1398/11/051398/11/08آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان439
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08آریانفرحسینسیستان و بلوچستان440
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان441
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08پارساطیبهسیستان و بلوچستان442
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08توان پورمریمسیستان و بلوچستان443
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08حکمتیعلیرضاسیستان و بلوچستان444
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08حیدریمیثمسیستان و بلوچستان445
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال



1398/11/051398/11/08خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان446
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان447
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08سراوانیجاللسیستان و بلوچستان448
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان449
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان450
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان451
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08شهدادیمریمسیستان و بلوچستان452
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان453
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08لشکریمریمسیستان و بلوچستان454
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08میرحسنسیستان و بلوچستان455
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان456
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان457
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

1398/11/051398/11/08یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان458
مختص مربیان سیستان و بلوچستان اجرا در آن )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(استان
فعال

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان459

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان460

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16ساالریان نهبندانی شهرآیتسیستان و بلوچستان461

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان462

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان463

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16کیخامحمدسیستان و بلوچستان464

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان465

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان466

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16آریانفرحسینسیستان و بلوچستان467

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان468

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان469

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16پارساطیبهسیستان و بلوچستان470

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16توان پورمریمسیستان و بلوچستان471

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16حکمتیعلیرضاسیستان و بلوچستان472

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16حیدریمیثمسیستان و بلوچستان473

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان474

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان475

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16سراوانیجاللسیستان و بلوچستان476

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان477

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16شیرزائیشهرامسیستان و بلوچستان478

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان479



فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان480

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان481

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان482

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان483

فعال(مختص مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در آن استان) کارآفرینی مقدماتی 1398/11/121398/11/16یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان484

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopعبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان485

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان486

1398/11/121398/11/16کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان487
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15گرگیج نیای قدیممحمد عثمانسیستان و بلوچستان488

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15میرشهرامسیستان و بلوچستان489

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان490

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان491

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان492

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان493

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16کیخامحمودسیستان و بلوچستان494

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16اصغریاحمدسیستان و بلوچستان495

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16اکبریاحمدعلیسیستان و بلوچستان496

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16کیخارضاسیستان و بلوچستان497

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان498

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان499

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21حکمتیعلیرضاسیستان و بلوچستان500

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21حیدریمیثمسیستان و بلوچستان501

فعال1398/11/261398/11/29java scriptفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان502

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29حکمتیعلیرضاسیستان و بلوچستان503

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29حیدریمیثمسیستان و بلوچستان504

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان505

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان506

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان507

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان508

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان509

فعالنور پردازی و کنترل نور صحنه1398/11/261398/11/29آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان510

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30اکبریاحمدعلیسیستان و بلوچستان511

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30آریانفرحسینسیستان و بلوچستان512

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08گوهری پورفردمهنازفارس513

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08ابراهیمیمهدیفارس514

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08کریمیمهدیفارس515

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08باقریمعصومهفارس516

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08بذرگربهرامفارس517

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08راه پیمامهدیفارس518

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08زارعسید هادیفارس519

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08سجادیراضیه ساداتفارس520

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08ضیائی نژادآمنهفارس521

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08طاهریارمغانفارس522

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08عاشوریعلی اصغرفارس523

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08فرمنشمهدیفارس524

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08مسعود فرزهرافارس525

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08مصلی نژادمینافارس526

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در ان استان)روشهای ارائه مطلب1398/11/051398/11/08مؤذنیاعظمفارس527

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/11/121398/11/15یعقوبیمریمفارس528

فعالپرورش اسب1398/11/121398/11/15کریمیعبد الهفارس529

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15گوهری پورفردمهنازفارس530

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15کریمیمیترافارس531



فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16باستان پورغالمرضافارس532

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16رضاییعلیفارس533

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16رضایی شبانکارهسعیدفارس534

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16زارعی سکه روانیصدرالهفارس535

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16زمانی وکیل آبادیهادیفارس536

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16کریمی نیامحمد صادقفارس537

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16کشاورزحسنفارس538

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16ناظمیعلیفارس539

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/11/121398/11/16نگین تاجیامیدفارس540

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16احمدیسارافارس541

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16سعادت خواهمرتضیفارس542

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16الله زارمحمودفارس543

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16آرشاممریمفارس544

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16باقریمعصومهفارس545

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16سجادیراضیه ساداتفارس546

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16خواجه ایعلیفارس547

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15باقریمریمفارس548

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16علی پورمهردادفارس549

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16کاظمیقاسمفارس550

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16رضاخانیمحمد رضافارس551

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16احمدی خواهآرشفارس552

فعال1398/11/261398/11/29java scriptسارانیریحانهفارس553

1398/11/261398/11/30اکبریمحمدرضافارس554
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30ایمنعلیرضافارس555
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30بهرامیانپریوشفارس556
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30تقی زاده  الکانیفاطمهفارس557
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30توکلیحمیدفارس558
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30توکلی آغچغلوهیلدافارس559
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30راستیانزهرافارس560
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30رضائیعلیفارس561
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30زارعیمحمودفارس562
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30شریعتی شیریهاجرفارس563
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30عباسیاحمد رضافارس564
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30عباسیمحسنفارس565
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس566
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30کریمیعبد الهفارس567
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال



1398/11/261398/11/30مرادی عملهچمرانفارس568
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30مصلی نژادمینافارس569
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30مهبودیانسودابهفارس570
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

1398/11/261398/11/30نقی زاده جهرمیمصطفیفارس571
مختص مربیان استان فارس اجرا )آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای

(در آن استان
فعال

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06صحافیایمانفارس572

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29رفیعیفاطمهفارس573

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29کریمیمیترافارس574

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29کریمیمهدیفارس575

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29سیاحنرگسفارس576

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29مشوشمحبوبهفارس577

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30ابوالقاسمیپیمانفارس578

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30بنائیسعیدهفارس579

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30زردشتمحمد جوادفارس580

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30احمدی خواهآرشفارس581

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15رضایی امیر گوابرعلیقزوین582

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15ابراهیمی دلیجانیپرویزقزوین583

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15فتاییامیدقزوین584

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15حسینیسید فرشیدقزوین585

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16صباغ چینمیناقزوین586

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16انصاری رامندینورالهقزوین587

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16نجف زادگانمحمدقزوین588

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21آقاعلی خانیمریمقزوین589

1398/11/261398/11/29اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین590
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

1398/11/261398/11/29رضایی امیر گوابرعلیقزوین591
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29مهرافشارعاطفهقزوین592

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29ابراهیمی دلیجانیپرویزقزوین593

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29رحمانیفرشیدقزوین594

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30طاهرخانیمهدیقزوین595

1398/11/121398/11/16رضائیرضاقم596
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

1398/11/121398/11/16فدائیعلیقم597
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

1398/11/121398/11/16قهرمانیمهدیقم598
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15حاتمیوحیدقم599

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08امینی فرمحمد رضاکردستان600

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08رمضانیمصطفیکردستان601

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16زردوئیجبرئیلکردستان602

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16فرجیخرامانکردستان603

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16لطفیمسعودکردستان604

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16محمدیکاوهکردستان605

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16مفیدیهنگامهکردستان606

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08نگاریوحیدکردستان607

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08عزیزیعطرینکردستان608

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15افشاریانسهرابکردستان609

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15اسدیوسطکردستان610

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15محمدیانفاطمهکردستان611

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16جعفریکورشکردستان612

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16چکشیمحمدرضاکردستان613

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16رجبیفخرالدینکردستان614

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21امینی فرمحمد رضاکردستان615

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29مجیدیسورانکردستان616

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29رحیمیناصرکردستان617

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29ایپکینسترنکردستان618



فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29ستایشنسرینکردستان619

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08جاویداننفیسهکرمان620

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08خان باباساراکرمان621

فعال(OCSAدوربین مداربسته)تکنسین سیستم نظارت تصویری 1398/11/051398/11/08عسکرپور کبیرمجتبیکرمان622

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08ابراهیمیابوالفضلکرمان623

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08مهدی زادههداکرمان624

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15عسکرپور کبیرمجتبیکرمان625

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15بهرامهطاهرهکرمان626

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15بمانی پورصالح آباداکرمکرمان627

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15خان باباساراکرمان628

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15شیبانیفرزادکرمان629

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15کمشکیبتولکرمان630

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16رشیدی زرندیسمیهکرمان631

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16علیزادهزهراکرمان632

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16رشیدیمیناکرمان633

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15صفری جعفرآبادیفریباکرمان634

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15عربپوربتولکرمان635

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16شهیدی زرندیسمانهکرمان636

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16حسین زادهمحمد جوادکرمان637

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16کارگر راوریمحمودکرمان638

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/191398/11/21قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان639

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21گهرگزیعلیرضاکرمان640

1398/11/261398/11/29شیبانیفرزادکرمان641
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

1398/11/261398/11/29موسی پورهادیکرمان642
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29بهرامهطاهرهکرمان643

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29شریفیسعیدهکرمان644

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29امیریفرشته الساداتکرمان645

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29مسعودیاحمدکرمان646

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29عسکرپور کبیرمجتبیکرمان647

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29گهرگزیعلیرضاکرمان648

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30فدائی نیامحمدحسینکرمان649

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08هاشمیمریم الساداتکرمانشاه650

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08زارعیبهروزکرمانشاه651

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08ایراندوستفرحنازکرمانشاه652

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/11/121398/11/15مرادیاسماعیلکرمانشاه653

فعالپرورش اسب1398/11/121398/11/15مرادیامان الهکرمانشاه654

1398/11/121398/11/16هدایتی فربرزوکرمانشاه655
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15رستمیانشهرامکرمانشاه656

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15طهریرحیمکرمانشاه657

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15کاکاییحسینکرمانشاه658

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15مرادیامان الهکرمانشاه659

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15بابلیمحسنکرمانشاه660

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15نظریمنوچهرکرمانشاه661

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16اکبریمهینکرمانشاه662

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16معتمدپورالههکرمانشاه663

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16هاشمیمریم الساداتکرمانشاه664

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16امانی مجدحجت الهکرمانشاه665

فعال(غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد1398/11/131398/11/16لرستانیمهدیکرمانشاه666

فعال1398/11/261398/11/29java scriptنظریمنوچهرکرمانشاه667

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29مرادیامان الهکرمانشاه668

فعالLift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار 1398/11/261398/11/29حیدریبابککرمانشاه669

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30دین نماغالمرضاکرمانشاه670

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30رسولی تبارشهریارکرمانشاه671

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08بازیارپروانهکهگیلویه و بویراحمد672

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد673

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد674



فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد675

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد676

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد677

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد678

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد679

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد680

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد681

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد682

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد683

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد684

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد685

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08گشتاسبمنیژهکهگیلویه و بویراحمد686

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد687

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد688

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08مومن رادسیدکلثومکهگیلویه و بویراحمد689

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08نام نیکفرخندهکهگیلویه و بویراحمد690

فعال(مختص مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد اجرا در ان استان)1ارزشیابی 1398/11/051398/11/08همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد691

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد692

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16منصوری سی سختمعصومهکهگیلویه و بویراحمد693

1398/11/121398/11/16تقوایی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد694
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد695

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد696

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21فریدونی منصورآبادامینکهگیلویه و بویراحمد697

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد698

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد699

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد700

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16هاشم زائیمهدیگلستان701

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16جهان تیغعلی اصغرگلستان702

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16دودانگیمرتضیگلستان703

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16فرجیعلیگلستان704

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29شموشکیمرضیهگلستان705

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29جمالی لیوانیعظیمهگلستان706

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29عبدالهیمحترمگلستان707

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29فالحمهربانوگلستان708

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29پاویزناصرگلستان709

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30بنی کمالیغزاله ساداتگلستان710

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/11/051398/11/08مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن711

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08حسن پور طوالرودحمیراگیالن712

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08مملکت خواهراحلهگیالن713

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21رحمتیشهرامگیالن714

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21مهری خواهعلیگیالن715

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن716

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29حسین پورقاسمگیالن717

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29دشتبانمهدیگیالن718

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29امام دوست پیشخانیمهردادگیالن719

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29خجستهمهدیگیالن720

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16صارمیفاطمهلرستان721

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08خادمیکبرالرستان722

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15حسنوندداودلرستان723

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15ساکیمهدیلرستان724

فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15سلیمانیفاطمهلرستان725

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15مدیریسهیاللرستان726

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15خادمیطاهرهلرستان727

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16فالح نژادزاهدلرستان728

فعال1398/11/261398/11/29java scriptحسنوندداودلرستان729

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29امان اله نژادفردفرزانهلرستان730

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29زارعلیبهمنلرستان731



فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29غالمیملک حسینلرستان732

1398/11/261398/11/29قاسمی نژادخداکرملرستان733
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06خادمیکبرالرستان734

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06میرزاییمنصورهلرستان735

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29رحمتی نژادامینلرستان736

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29ولی پوراحمدلرستان737

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30سپهوندعلیلرستان738

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08غالم کار علی آبادیلیالمازندران739

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08پیرنجارسمیهمازندران740

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/11/051398/11/08خلیلیمحسنمازندران741

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08گلپیکررادامیرحسینمازندران742

مازندران743
سید شهاب 

الدین
فعالPythonبرنامه نویسی 1398/11/121398/11/15شریفی الیردی

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16اکبرزادهرضامازندران744

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16آقاجانی افراپلیعلیمازندران745

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16بهادریمحمد مهدیمازندران746

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16جعفری چاشمیابوذرمازندران747

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16رزاقیحدیثهمازندران748

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16رضائی کیاسریمهدیمازندران749

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16شهریاریمحمد ابراهیممازندران750

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16صالحی زرخونیرحمت الهمازندران751

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16عالی نژادسیدپیاممازندران752

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16کاظمیلطف الهمازندران753

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16گرجی فردسیدپیمانمازندران754

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16محمدزادهزهرامازندران755

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16محمودیزهرامازندران756

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران757

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16معمائیندامازندران758

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16منتظریشایانمازندران759

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16موذنی نقندرطاهرهمازندران760

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16نوریان قادیکالیینویدمازندران761

فعال(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان)پرورش طیور1398/11/121398/11/16واحدیوحیدمازندران762

فعالمقدماتی-1معرق 1398/11/121398/11/21ملکی مجداعظممازندران763

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16محمدی خارکشیصدیقهمازندران764

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16ایرانمهرسکینهمازندران765

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15مقیم نژادحسینیزهرهمازندران766

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16غالم کار علی آبادیلیالمازندران767

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21لوایینرمینمازندران768

فعال1398/11/261398/11/29java scriptقاهریفاطمهمازندران769

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29محمود جانلوثمرهمازندران770

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29ملکی مجداعظممازندران771

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29احمدیرویامازندران772

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29آبارافسانهمازندران773

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29آهنیسمیهمازندران774

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29خلیلیپریمازندران775

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29رستمکالییسیده محترممازندران776

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29قدیری ساروئیفاطمه صغریمازندران777

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29میرباقرلیالمازندران778

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29هادویمعصومهمازندران778

فعالسیستم اعالم حریق آدرس پذیر1398/11/261398/11/29قنبریحامدمازندران779

فعال(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر1398/11/261398/11/29گلپیکررادامیرحسینمازندران780

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29مختاریمهنازمازندران781

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29مقتداییراحلهمازندران782

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29اصدقیفاطمهمازندران783

فعال(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر1398/11/271398/11/30اکبری خرم آبادیزهرامازندران784

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30اسفندمداحمدمازندران785

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30ریاحیعباسعلیمازندران786

فعال(مجازی-غیرحضوری)LCD-LED-PDPاصول تلویزیونهای دیجیتال1398/11/271398/11/30نعمتیاحمدمازندران787



فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08جعفریزهرامرکزی788

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08خادم زادهنجمامرکزی789

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08مشایخی کرهرودیمریممرکزی790

فعالبافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان1398/11/121398/11/15عباسییاسمینمرکزی791

1398/11/121398/11/16منجزیسعیدمرکزی792
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
فعال

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15عیسی آّبادی بزچلوئیفاطمهمرکزی793

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/11/121398/11/15عشقعلیعلیمرکزی794

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/11/121398/11/15جاویدان فربهناممرکزی795

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16مؤمنیعلیمرکزی796

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15خلیلی درمنیالهاممرکزی797

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15غالمیبانومرکزی798

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی799

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21صفاییمریممرکزی800

فعال1398/11/261398/11/29java scriptخادم زادهنجمامرکزی801

فعالاخالق حرفه ای1398/11/261398/11/29شفیعیحسینمرکزی802

فعال( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس1398/11/261398/11/29صحراییاکبرمرکزی803

فعالخراش روی فلز1398/11/261398/11/29عیاشیزهرامرکزی804

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29جعفریزهرامرکزی805

فعالنور پردازی و کنترل نور صحنه1398/11/261398/11/29پاپیمجتبیمرکزی806

فعالE6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود1398/11/121398/11/15نجفیابراهیمهرمزگان807

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/11/131398/11/16حاج محمدیآیتهرمزگان808

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21عبادیسعیدهرمزگان809

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/11/051398/11/08حدیدیمهدیهمدان810

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/11/051398/11/16خیامینداهمدان811

فعالطراحی پایه و اندام1398/11/051398/11/08عباسیمعصومههمدان812

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08رحمانپورپروینهمدان813

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15عباسیمعصومههمدان814

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15کاوهآفاقهمدان815

فعالفوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم 1398/11/121398/11/15مرادی سیارعصمتهمدان816

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16الوندیزهرههمدان817

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16آقاجانی قصابآزادههمدان818

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک1398/11/131398/11/16موسویسید پرویزهمدان819

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15ملکیحسینهمدان820

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16احمدی مالیریمرضیههمدان821

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16گمارمرضیههمدان822

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/11/131398/11/16مجیدیرسولهمدان823

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21امیدیاکرمهمدان824

فعالایمنی در برق1398/11/191398/11/21بیاتعلیهمدان825

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21باقریحمیدهمدان826

فعال( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/11/191398/11/21سلگیسعیدهمدان827

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21حکمتیحکمت الههمدان828

فعالتکنولوژی آموزشی1398/11/191398/11/21کریمیاحمدهمدان829

فعالتکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم1398/11/261398/11/29حکمتیحکمت الههمدان830

فعال(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر1398/11/261398/11/29فیوضیطاهرههمدان831

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29زندیلیالهمدان832

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29سعیدی نژادشهالهمدان833

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29عباسیمعصومههمدان834

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29علی محمدیشهرزادهمدان835

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29قدیمیبهارههمدان836

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29هاشملوسمیههمدان837

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30بناپور حمیدیامیرهمدان838

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30عبدالحسین زادهپری نازهمدان939

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08کریم بیکیعاطفهیزد940

فعالابزار شناسی1398/11/051398/11/08مبینیزهرایزد941

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08حکیمیژالهیزد942

فعالکاور دوز لوازم برقی1398/11/051398/11/08زارعشاهیفاطمهیزد943

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08زارعنسرینیزد944

فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08صداقت پورلیالیزد945



فعال(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1398/11/051398/11/08طحانزهرهیزد946

فعال1398/11/121398/11/15Photo Shopکالنتریسارهیزد948

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15انتظاریکاظمیزد949

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/11/121398/11/15دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد950

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/11/121398/11/15نجاری طزرجانیفاطمهیزد951

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/11/131398/11/16کاظمی پور هاشم ابادیزهرایزد952

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/11/131398/11/16فتاحی اردکانیمصطفییزد953

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/11/131398/11/16رساییاعظمیزد954

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15استبرقیصدیقهیزد955

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/11/131398/11/15طایفی نصر ابادیسعیدهیزد956

فعال(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398/11/131398/11/16میرطبائیسید محمدیزد957

فعال(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/11/131398/11/16معصومیالهامیزد958

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21رجبیفاطمهیزد959

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/11/191398/11/21رساییاعظمیزد960

1398/11/261398/11/29دهقانزاده بافقیمجیدیزد961
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO
فعال

فعالخاتم کاری1398/11/261398/12/06دهقانی تفتینرگسیزد962

فعالروانشناسی یادگیری1398/11/261398/11/29بیکیعلیرضایزد963

فعالطراحی مقدماتی1398/11/261398/11/29ایزدی فرنسرینیزد964

فعالعروسک دوزی1398/11/261398/11/29کاظمی پور هاشم ابادیزهرایزد965

فعال(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 1398/11/271398/11/30استبرقیصدیقهیزد966

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


