
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

1398/04/091398/04/12java scriptولی پورعلیرضااذربایجان شرقی1

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی2

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12سمائیمسلماذربایجان شرقی3

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12شمع سازمحمدرضااذربایجان شرقی4

1398/04/091398/04/12اصغریآذراذربایجان شرقی5
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12اکبرنژادرحیمهاذربایجان شرقی6
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12آتشیاعظماذربایجان شرقی7
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی8
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12غفاری گاوگانیفریبااذربایجان شرقی9
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12قاعدی خسروشاهیلعیااذربایجان شرقی10
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12محمدحسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی11
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12مهائیعفتاذربایجان شرقی12
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

1398/04/091398/04/12مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی13
مختص مربیان استان )(مقدماتی )دراپینگ گل در لباس

(آذربایجانشرقی اجرا در آن استان

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12جاللیعلیرضااذربایجان شرقی14

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12فیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی15

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12علیزادهمهدیاذربایجان شرقی16

1398/04/091398/04/12java scriptمحمودی جلدیانمحمدطاهراذربایجان غربی17

1398/04/091398/04/12LOGOمقدمحسیناذربایجان غربی18

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11بالکی پورقادراذربایجان غربی19

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12احمدی دیزجیآمنهاذربایجان غربی20

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12عزیزیشهنازاذربایجان غربی21

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12حسن زاده نمینسمیه الساداتاردبیل22

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11فرهودی زادهعوضاردبیل23

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12سعادتی گلوجهمهدیاردبیل24

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12ایمانپورمغوانمهنازاردبیل25

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12محمدیمالکهاردبیل26

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12خوشنوازفیروزاردبیل27

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12رحمانیمهراناردبیل28

1398/04/091398/04/12فرهودیفردیناردبیل29
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11مهابادیروح الهاصفهان30

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11فرازبختنویداصفهان31

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12ذاقلی تجرهمهیناصفهان32

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12رضائی رامشهفرشتهاصفهان33

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12زنگنهپرویناصفهان34

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12طاهریبهجتاصفهان35

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12نادری نطنزیلیالاصفهان36

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12سلطانیانفروغاصفهان37

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12صادقی فروشانیمرضیهاصفهان38

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12شمس سوالریهادیاصفهان39

(98/04/09)دعوتنامه هفته دوم تیرماه 



(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12بهیارمهدیاصفهان40

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12میرزاعلیانپرویناصفهان41

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12نصرمنشزهرااصفهان42

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز43

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12اسماعیلیمحمدالبرز44

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12زمان زادمیناالبرز45

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11قاسمیانمرتضیایالم46

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12علی حسینیزهراایالم47

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12تروندزهراایالم48

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12خسرویمحمدجوادایالم49

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12زندیسامانایالم50

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12صیدکرمیافسانهایالم51

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12موسوی نسبسیده پروینایالم52

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12محتجباعظمبوشهر53

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12چاه شوریغالمحسینبوشهر54

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12ظفریانسیده صدیقهبوشهر55

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12نصیرشعیبیفهیمهتهران56

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12افرازکورشتهران57

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12محسنیداودتهران58

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11دالوندبهزادتهران59

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12مقصودیزهراتهران60

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12کیانیعلیرضاتهران61

1398/04/091398/04/12افتخاریرویاتهران62
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12قربانیسمانهتهران63
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12java scriptرحیمیفرشتهچهارمحال وبختیاری64

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12فرج زادهکبریچهارمحال وبختیاری65

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12کمالی دهکردیجاللچهارمحال وبختیاری66

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12مجیدیبهزادچهارمحال وبختیاری67

1398/04/091398/04/12LOGOخداوردیعباسخراسان جنوبی68

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12خرم روزمحمدحسینخراسان جنوبی69

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12جوادزادهمرتضیخراسان جنوبی70

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی71

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12فرسادآتناخراسان جنوبی72

1398/04/091398/04/12java scriptواحدی رادمحمدنعیمخراسان رضوی73

1398/04/091398/04/12LOGOنیک پورحمیدرضاخراسان رضوی74

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12عادلی بهارجوادخراسان رضوی75

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12نیکخوحسینخراسان رضوی76

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12پائین خیابانیعلیخراسان رضوی77

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11بیاتیعلیرضاخراسان رضوی78

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11عربانی دانارسولخراسان رضوی79

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12حسینیسیدمحمدخراسان رضوی80

1398/04/091398/04/12شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی81
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی82

1398/04/091398/04/12java scriptحیدریالهامخوزستان83

1398/04/091398/04/12LOGOرایگانرضاخوزستان84

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12کهکشانمائدهخوزستان85

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12غالمپورامینخوزستان86

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12ترابیفاطمهخوزستان87

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12آل موسیبی بی کبریخوزستان88

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12یزدیمریمخوزستان89

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12عامریانمحمدخوزستان90



1398/04/091398/04/12بالیدهنرجسخوزستان91
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12عادلپورسعیدخوزستان92
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12تقیلوخالقزنجان93

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12قوجاخانلویعقوبزنجان94

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12ملکیمعصومهزنجان95

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12آقامحمدیمهدیزنجان96

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12کالنتری آزادآرمینزنجان97

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12محمدیرضازنجان98

1398/04/091398/04/12java scriptمطیعی آرادانیمهدیسمنان99

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12مداحمژگانسمنان100

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11خادمیمصطفیسمنان101

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12کطولیمحمدسمنان102

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12ملک محمدیحمیدرضاسمنان103

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12عبدوسمحسنسمنان104

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12کمالیاحمدسمنان105

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12مرتضیمحمودسمنان106

1398/04/091398/04/12LOGOحرماک زائیعبدالهسیستان وبلوچستان107

1398/04/091398/04/12LOGOشهرکیمحمدصادقسیستان وبلوچستان108

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11براهوییعلیرضاسیستان وبلوچستان109

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12نوری صادقنعمت الهسیستان وبلوچستان110

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12میرشکارراحلهسیستان وبلوچستان111

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11برهانزهیاکبرسیستان وبلوچستان112

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11پودینهحسینسیستان وبلوچستان113

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11خانی ادیمیسلطانعلیسیستان وبلوچستان114

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11صمیمیحامدسیستان وبلوچستان115

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12شاهوزائیپریساسیستان وبلوچستان116

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12شاهوزاییحلیمهسیستان وبلوچستان117

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12جمالی پودینهیاسینسیستان وبلوچستان118

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12شاهوزائیآمنهسیستان وبلوچستان119

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12موذنیاعظمفارس120

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11محسنیهادیفارس121

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12مرادی عملهچمرانفارس122

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12کارگررضافارس123

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12نگین تاجیامیدفارس124

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12ابراهیمیمهدیفارس125

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12احمدی ازادمحمدرضافارس126

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12ابوالقاسمیپیمانفارس127

1398/04/091398/04/12احمدی خواهآرشفارس128
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12بذرافشانمجتبیفارس129
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12java scriptانصاری فرمحمدقزوین130

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12قراخانیرحمنقزوین131

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12چگینیروح الهقزوین132

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12چاوشی خاتمیلیالقم133

1398/04/091398/04/12java scriptویسیخبات الهکردستان134

1398/04/091398/04/12LOGOقانعیبهروزکردستان135

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11لطفیمسعودکردستان136

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11نیازمندمسعودکردستان137

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12امینی فرمحمدرضاکردستان138

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12احمدینسرینکردستان139

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12ولیزادهملککردستان140

1398/04/091398/04/12java scriptبمانی صالح آباداکرمکرمان141



(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان142

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11فیروزیمحمدعلیکرمان143

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12حسیبیملیحهکرمان144

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12علیزادهزهراکرمان145

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12رسولی نژادسیدحسینکرمان146

1398/04/091398/04/12امانی زارینمحمدهادیکرمان147
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12حق جوئیهادیکرمان148
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12خجسته چترودیبهنامکرمان149
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11مرادیاسماعیلکرمانشاه150

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12حیدریفرهمندکرمانشاه151

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12طهریرحیمکرمانشاه152

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12کریمپورایثارکرمانشاه153

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12هدایتی فربرزوکرمانشاه154

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12نوریهژیرکرمانشاه155

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12حسنی موردرازطاهرهکهگیلویه وبویراحمد156

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12محمدپورذبیح الهکهگیلویه وبویراحمد157

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11خونبازیاردشیرکهگیلویه وبویراحمد158

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه وبویراحمد159

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12شیعیحلیمهکهگیلویه وبویراحمد160

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12سبزپورمژگانکهگیلویه وبویراحمد161

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12قادری پورهانیهکهگیلویه وبویراحمد162

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12پرکان کالیهجمالکهگیلویه وبویراحمد163

1398/04/091398/04/12java scriptحسینی باالجادهسیدقربانگلستان164

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11کریمیحسینگلستان165

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12خسرویعصمتگلستان166

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12شاملوفاطمهگلستان167

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12گیلک حکیم آبادیلیالگلستان168

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12نیرومندتوماجشیرینگلستان169

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12عابدی پورغازمیالدگلستان170

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11اسالمدوستکریمگیالن171

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11رحیمیکامبیزگیالن172

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11مشعوفعلیگیالن173

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12صالحیسیدعلیگیالن174

(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با 1398/04/091398/04/12نجات رسولیبهزادگیالن175

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12شریف نیامهدیگیالن176

آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی1398/04/091398/04/12منافی اصلیفرهادگیالن177

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن178

1398/04/091398/04/12احمدی مالوانیمحمدگیالن179
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12حاجی نژادلیداگیالن180

1398/04/091398/04/12java scriptترابیفریدلرستان181

1398/04/091398/04/12LOGOداودیعلی محمدلرستان182

1398/04/091398/04/12LOGOساالروندولیلرستان183

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12ساالروندلیاللرستان184

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12قنبرپوررضالرستان185

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12قاسمی نژادخداکرملرستان186

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12حسن زادهالهاملرستان187

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12لریمسلملرستان188

1398/04/091398/04/12کریمی صدراسماعیللرستان189
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12یونس زادهسعیدلرستان190
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

1398/04/091398/04/12java scriptعبدالهیسمیه الساداتمازندران191



(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12پزشکیافشینمازندران192

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12غالمکار علی آبادیلیالمازندران193

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12هدیه لمرساالرمازندران194

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12حشمتیمیثممازندران195

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12دشتیجلیلمازندران196

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12باقریعباسعلیمازندران197

2فرزکاری 1398/04/091398/04/12قاسم پورمهدیمازندران198

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12اکبریانشهربانومازندران199

نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک1398/04/091398/04/12مختاریمهنازمازندران200

1398/04/091398/04/12LOGOسمیعی نیستانیعلیرضامرکزی201

(صنایع دستی و صنایع چوب)ابزار شناسی1398/04/091398/04/12غالمیانراضیهمرکزی202

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12باقری شتریهاکرممرکزی203

1398/04/091398/04/12LOGOحسینیسیدعلی اصغرهرمزگان204

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12بهنامیاصغرهرمزگان205

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12جلیلیابراهیمهرمزگان206

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11بهبودیمحمدرضاهرمزگان207

راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاری1398/04/091398/04/12ذاکری درباغیمحمدهرمزگان208

(فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها 1398/04/091398/04/12سهراب دوالبانمهدیهرمزگان209

1398/04/091398/04/12java scriptوالیخواهنداهمدان210

1398/04/091398/04/12LOGOسیفعلیرضاهمدان211

1398/04/091398/04/12LOGOشاکریاردشیرهمدان212

1398/04/091398/04/12LOGOلطفیمهدیهمدان213

ایمنی در برق1398/04/091398/04/11نجفیمصطفیهمدان214

( دی9اجرا در مرکز )آموزش برق خودروی سابرینا1398/04/091398/04/12فاطمی یارسعیدهمدان215

( دی9اجرا در مرکز )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/04/091398/04/11کریمیاحمدهمدان216

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12مرادی سیارعصمتهمدان217

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12رحمان پورپروینهمدان218

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12سهرابی فردفرح نازهمدان219

1398/04/091398/04/12مرادینرگسهمدان220
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری

بافت فرشینه با تور پالستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی1398/04/091398/04/12سلطان عطارزهرهیزد221

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12رجبیفاطمهیزد222

تعمیر و سرویس چرخ های خانگی1398/04/091398/04/12زارعنسرینیزد223

(مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال1398/04/091398/04/12کمالیانفاطمهیزد224

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


