
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverنصراللهیعلیاذربایجان شرقی1

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCبهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی2

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی3

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05نویدسهیالاذربایجان شرقی4

1398/06/021398/06/05حیدریفریدوناذربایجان شرقی5
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/06/021398/06/05عبدیمرتضیاذربایجان شرقی6
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05شاهدیحسیناذربایجان شرقی7

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05تقی پوراحمداذربایجان شرقی8

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05اجلیزهرااذربایجان شرقی9

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06سپهریبهزاداذربایجان شرقی10

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی11

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی12

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05آبادی فردآرمیناذربایجان شرقی13

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05حسن پوریوسفاذربایجان شرقی14

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05قادری هرویجعفراذربایجان شرقی15

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی16

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05کریمینجفاذربایجان شرقی17

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی18

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04عبدالهیمقصوداذربایجان شرقی19

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05شیرینینیراذربایجان شرقی20

1398/06/021398/06/06پورحیدررباباذربایجان شرقی21
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06نصیریپریسااذربایجان شرقی22
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06نعمتیبهزاداذربایجان شرقی23
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی24
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالانگلیسی6مکالمه شغلی 1398/06/061398/06/11نوریابوالفضلاذربایجان شرقی25

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12عزیزیتقیاذربایجان شرقی26

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCگلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی27

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureصالحی اشلقیزهرااذربایجان شرقی27

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12حامدیمحمداذربایجان شرقی28

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی29

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12آراستههادیاذربایجان شرقی30

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12سمائیمسلماذربایجان شرقی31

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی32

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13اجلیزهرااذربایجان شرقی33

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی34

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12جهان سریولیاذربایجان شرقی35

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12نصیریپریسااذربایجان شرقی36

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12نعمتیبهزاداذربایجان شرقی37

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی38

1398/06/091398/06/13رادآرزواذربایجان شرقی39
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13فرزانسولمازاذربایجان شرقی40
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/231398/06/27سمائیمسلماذربایجان شرقی41
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی42
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27زندییوسفاذربایجان شرقی43

1398/06/231398/06/27فرزانسولمازاذربایجان شرقی44
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

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



فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26شاهدیحسیناذربایجان شرقی45

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26رادآرزواذربایجان شرقی46

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26اصالنیموسیاذربایجان شرقی47

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26احبابمریماذربایجان شرقی48

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26نصراللهیعلیاذربایجان شرقی49

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی50

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی51

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی52

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی53

1398/06/231398/06/26ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی54
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

1398/06/231398/06/26رمضانیبهناماذربایجان شرقی55
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02علی زادهمهدیاذربایجان شرقی56

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی57

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02گلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی58

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی59

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02کریمیعزیزهاذربایجان شرقی60

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی61

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی62

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02صفریحسناذربایجان شرقی63

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02طالب نژادداوداذربایجان شرقی64

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverنعمتیابراهیماذربایجان غربی65

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleغالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی66

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی67

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06دالوریتوحیداذربایجان غربی68

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05فرزانهیاشاراذربایجان غربی69

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05حسن زاده اغبالغیسکینهاذربایجان غربی70

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCحقیعلیاذربایجان غربی71

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی72

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12عزیزیشهنازاذربایجان غربی73

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12ولی زادهراحلهاذربایجان غربی74

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13رشیدیشلیراذربایجان غربی75

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی76

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی77

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی78

1398/06/091398/06/13محمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی79
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی80
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17محمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی81
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27عمرانیتوحیداذربایجان غربی82
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27فرزانهیاشاراذربایجان غربی83

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27نعمتیخسرواذربایجان غربی84

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی85

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26حمزه پور گوران آبادسمیهاذربایجان غربی86

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی87

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی88

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26پاک نژادجعفراذربایجان غربی89

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26امیدیسیف الدیناذربایجان غربی90

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27وصالیمهدیاذربایجان غربی91

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26احمدپورسجاداذربایجان غربی92

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26اکبریفرهاداذربایجان غربی93

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26رشیدیشلیراذربایجان غربی94

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی95

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26میریوسفیمیریوسفاذربایجان غربی96



فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26باختریکبریاذربایجان غربی97

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26شکرزاده یکانحسیناذربایجان غربی98

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26عزیزیشهنازاذربایجان غربی99

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02عباسیمحمداذربایجان غربی100

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی101

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02آذرامام زادهمرضیهاذربایجان غربی102

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02قادرینادیااذربایجان غربی103

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02مقدموحیداذربایجان غربی104

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02حمزه پور گوران آبادسمیهاذربایجان غربی105

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02کریمیعثماناذربایجان غربی106

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02رحمتیمنیژهاذربایجان غربی107

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02مقدمحسیناذربایجان غربی108

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02نعمتیخسرواذربایجان غربی109

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی110

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleفرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل111

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05پورآزادزهرااردبیل112

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05اسدالهیولیاردبیل113

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05نصیرزاده کنچوبهعبدالرحیماردبیل114

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05قربانزادهغالم حسیناردبیل115

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05یونسی حسی کندیلیلیاردبیل116

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05رنجبرییاسراردبیل117

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05خلخالیسید سیامکاردبیل118

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12سروریشهراماردبیل119

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12فرهودیفردیناردبیل120

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12سعادتی گلوجهمهدیاردبیل121

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12باقریاناکبراردبیل122

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12محاسنیزهرااردبیل123

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12محسنی آزادسعیدهاردبیل124

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12یوسفیپرویناردبیل125

1398/06/231398/06/27عبادیفرهاداردبیل126
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27حسن زاده نمینسمیهاردبیل127

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26رحمانی گرمیراضیهاردبیل128

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27فرهودیفردیناردبیل129

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02محاسنیزهرااردبیل130

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02محسنی آزادسعیدهاردبیل131

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02محمدیبهروزاردبیل132

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02محمدیمیالداردبیل133

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02نصیرزاده کنچوبهعبدالرحیماردبیل134

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02فرجی داود خانیایرجاردبیل135

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل136

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06توکلی گارماسهاحساناصفهان137

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06فریورمریماصفهان138

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05اکبری بیشهفاطمهاصفهان139

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05جوادینفیسهاصفهان140

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05سلطانیانفروغاصفهان141

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05خادمیپویااصفهان142

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06ابراهیمیمحمد رضااصفهان143

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04شریفعظیمهاصفهان144

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05امیرشجاعیابراهیماصفهان145

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان146

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05صفریانمحموداصفهان147



فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05معصوم یارعلیاصفهان148

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05اصفیمحمد مهدیاصفهان149

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05فتحی گشینگانیمحسناصفهان150

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12حیات داودیسید مهدیاصفهان151

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05سلیمانیاشرفاصفهان152

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06عسکری سیچانیهوشنگاصفهان153

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان153

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06محمدی سیچانیمهشیداصفهان154

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05سورانیبهراماصفهان155

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05معتمدی تهرانیمهدیاصفهان156

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05شفیعی ورزنهمحمد حسیناصفهان157

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05صبوری فردخداداداصفهان158

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05فخاریاکبراصفهان159

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05احمدیداوداصفهان160

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05جعفری باغملکیعصمتاصفهان161

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12رضائی رامشهفرشتهاصفهان163

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12کلکی نمامحسناصفهان164

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04فریورمریماصفهان165

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان166

1398/06/021398/06/06الهامیفهیمهاصفهان167
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06جلوانی اصفهانیمحمداصفهان168
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05محمدیمهدیاصفهان169

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCنژادمحمدیاسماعیلاصفهان170

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12اشراقیحسناصفهان171

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان172

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12آقابابائیایماناصفهان173

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12رضائی رامشهفرشتهاصفهان174

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12شرکت قنادندااصفهان175

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12اسدیعبدالهاصفهان176

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12صادقی گنجهمحمد حسناصفهان177

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12طاهریاحمداصفهان178

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12حسینی دارانیفریبااصفهان179

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12شفیعیازادهاصفهان180

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13آقائیاکبراصفهان181

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13نصیری خورانیحمیدرضااصفهان182

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13سلیمانیاشرفاصفهان183

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12اقلیانیغالمعلیاصفهان184

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12قاسمیحامداصفهان185

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12محمدیمهدیاصفهان186

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12رضائی جندانیعباساصفهان187

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12شهریاری نژادعلیرضااصفهان188

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12الهامیفهیمهاصفهان189

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12کیانی نکومهدیاصفهان190

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12سلیمانیپریسااصفهان191

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12مقصودی افوسیمالکاصفهان192

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12نوروزیاسدالهاصفهان193

1398/06/091398/06/13راونجیفاطمهاصفهان194
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13مونسیان اصفهانیعلیاصفهان195
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17روانستانآمنهاصفهان196
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17کیانی نکومهدیاصفهان197
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27خرمنویداصفهان198

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27طاهریعلی اکبراصفهان199

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27طاوسیغالمحسیناصفهان200



1398/06/231398/06/27توانگر ریزیحسناصفهان201
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27فرازبختنویداصفهان202

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25اعتدالی حبیب آبادیمحمدرضااصفهان203

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26اکبری علویجهفرشتهاصفهان204

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26باغبانهامریماصفهان205

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03سالمتی قمصریفاطمهاصفهان206

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03شرکت قنادندااصفهان207

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26روانستانآمنهاصفهان208

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26کیانی نکومهدیاصفهان209

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26پارسهساساناصفهان210

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26جزینیافشیناصفهان211

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26حسینی دارانیفریبااصفهان212

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26قاضی زادهنوشیناصفهان213

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26معمارسعیداصفهان214

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26خادمیپویااصفهان215

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26بقولی دستجردینسریناصفهان216

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26زمان وزیریامیراصفهان217

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26خرمیانحسیناصفهان218

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26نادریمریماصفهان219

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27آقائیاکبراصفهان220

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان221

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27نصیری خورانیحمیدرضااصفهان222

1398/06/231398/06/26موگوئیفرشیداصفهان223
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

1398/06/231398/06/26هیئت اصفهانیفرهاداصفهان224
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26توکلی طرقیعلیاصفهان225

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26سلیمانیاشرفاصفهان226

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26افضل دهکردیبهادراصفهان227

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26حکیمیعلیاصفهان228

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26کاظمیعلیاصفهان229

1398/06/231398/06/27باقری تبارمحسناصفهان230
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27توکلی گارماسهاحساناصفهان231
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27فریورمریماصفهان232
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26ربانی فرالههاصفهان233

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02امیرشجاعیابراهیماصفهان234

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02فخاریاکبراصفهان235

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02جزینیافشیناصفهان236

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02رضائی برزانیمرتضیاصفهان237

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02رضائی رامشهفرشتهاصفهان238

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02الماسی زفرهرقیهاصفهان239

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02طالبی سدهطیبهاصفهان240

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02آقاجانیمحسناصفهان241

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02طاهریبهجتاصفهان242

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02نباتیانسمیهاصفهان243

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02گوالنیحسیناصفهان244

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان245

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02جبرائیلی ریزیمهدیاصفهان246

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02کاویانیعلیرضااصفهان247

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان248

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02اکبرپوریمرضیهاصفهان249

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02سالمتی قمصریفاطمهاصفهان250



فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02شریفیالههاصفهان250

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02امانیمجیداصفهان251

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان252

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05شاهی فاطمهالبرز253

1398/06/021398/06/05حسینیسید قاسمالبرز254
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/06/021398/06/05دیر بازمحمد هادیالبرز255
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/06/021398/06/05کربالیی آقازادهمهساالبرز256
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05خزاییمهدیالبرز257

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05کیانیمحمدالبرز258

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06پیشگاهیرضاالبرز259

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06شجاعی قمیزینبالبرز260

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05شوقیحجت الهالبرز261

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05دانشعلیرضاالبرز262

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04بخشیمهردادالبرز263

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05کمالینیماالبرز264

1398/06/021398/06/06مشهدلوالهامالبرز265
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05احمدی مقدمآزادهالبرز266

فعالانگلیسی5مکالمه شغلی 1398/06/021398/06/05گوهریمعصومهالبرز

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12اسداللهی مهرخدیجهالبرز267

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12حمیدی خانقاهعالالدینالبرز268

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12گوهریمعصومهالبرز269

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12فیروزیفرهادالبرز270

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12عموزادیرضاالبرز271

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12کربالیی آقازادهمهساالبرز272

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز273

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12نان آورعفتالبرز274

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12پیشگاهیرضاالبرز275

1398/06/091398/06/13واشقانی فراهانیداریوشالبرز276
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26ادیبی خوکامبیزالبرز277

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03کربالیی آقازادهمهساالبرز278

زهراالبرز279
کالنتری محمود 

آبادی
فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26نان آورعفتالبرز280

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26رضائیروح الهالبرز281

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26مفاخریصالحالبرز282

1398/06/231398/06/27شوقیحجت الهالبرز283
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26رحمتیام کلثومالبرز284

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02عموزادیرضاالبرز285

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02شافعیآریوالبرز286

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02معدنیپژمانالبرز287

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02رحیمیفاطمهالبرز288

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02صنعتیحسنعلیالبرز289

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02اسدی کردامیر حسینالبرز290

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02اسداللهی مهرخدیجهالبرز291

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02رضا اهرابیعبدالهالبرز292

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02حق نظریزینبالبرز293

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02خرقانیعرفانالبرز294

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCرضائیفضل الهایالم295

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCغالمیحمیدرضاایالم296

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05گوهریمیتراایالم297

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06جهانپورعلیرضاایالم298



فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05کاویانیطاهرهایالم299

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05محسنیخدیجهایالم300

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05پورنصرتحسینایالم301

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05علیدادپورفریباایالم302

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCرضائیفضل الهایالم303

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCغالمیحمیدرضاایالم304

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12حسینی زادهسودابهایالم305

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12علیدادپورفریباایالم306

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12شفیعیمعصومهایالم307

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12نیازیمحسنایالم308

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12علیدادپورفریباایالم309

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12منصوریانفروزانایالم310

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26ایوانیزهراایالم311

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26صیدکرمیافسانهایالم312

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26حسین آبادیمصطفیایالم313

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26رمضانیعلیمردانایالم314

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26موسوی پورمرضیهایالم315

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26بازدارکبریایالم316

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27نرگسیفرزادایالم317

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27چراغیانمجیدایالم318

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26منصوریسکینهایالم319

1398/06/231398/06/26نیازیمحسنایالم320
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26عباس زادهزهراایالم321

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02فاضلیزهراایالم322

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02غالمیحمیدرضاایالم323

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02تروندزهراایالم324

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02موسوی نسبسیده پروینایالم325

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02سلیمانژادمهرانایالم326

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02یارکرمیرضاایالم327

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06بهفرکاظمبوشهر328

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06محمدپورحسنبوشهر329

1398/06/021398/06/05تنگستانیمحمدبوشهر330
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05خادمیعلیبوشهر331

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12هاشمی شبانکارهعبدالرسولبوشهر332

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر333

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04نسترنطیبهبوشهر334

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05جاویدرضابوشهر335

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12تنگستانیمحمدبوشهر336

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12دهقانیحیدربوشهر337

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureعموییغالمحسینبوشهر338

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12حسینیابراهیمبوشهر339

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12حاجی پورغالمحسینبوشهر340

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12شحنهداراببوشهر341

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12احمدیماشاءالهبوشهر342

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12لیراویطاهرهبوشهر343

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12محتجباعظمبوشهر344

1398/06/161398/06/17سراجی زادهسارابوشهر345
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25شهریورمحسنبوشهر346

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر347

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26میمدیابراهیمبوشهر348

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26بی باکمحمدرضابوشهر349

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26زارعیحیدربوشهر350

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26حاجی پورغالمحسینبوشهر351

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26باقریحسینبوشهر352



فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26عموییغالمحسینبوشهر353

1398/06/231398/06/26زنده بودیمصطفیبوشهر354
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27لیراویسعیدبوشهر355

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26خلیلیسعیدبوشهر356

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26بستان کللیعلیرضابوشهر357

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر358

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26طهماسبیرضابوشهر359

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26نسترنطیبهبوشهر360

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02خلیلیسعیدبوشهر361

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02زنده بودیمصطفیبوشهر362

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر363

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02کشاورزیسیدحسینبوشهر364

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverزمانی رادشرارهتهران365

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleدرویش کسامحسنتهران366

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06زنگانهمهدیتهران367

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05جهرمیحسینتهران368

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05فرخی مینامحسنتهران369

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05اسدیعلیرضاتهران370

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05حکیمیاسیهتهران371

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05افرازکوروشتهران372

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05دالوندبهزادتهران373

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05خدامرادیمصطفیتهران374

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05شاه محمدیزهراتهران375

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05حسین زادهمحمودتهران376

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05مسافریمحمد رضاتهران377

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05رفیعیرضاتهران378

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05فعله کریعلی حیدرتهران379

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05بقاییجلیلتهران380

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05مقصودیزهراتهران381

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05سارانیامیرتهران382

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12رفیعیسید جلیل الدینتهران383

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12مریدشاهرخ رضاتهران384

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05رودکرمیمحسنتهران385

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04حسین زادهمحمودتهران386

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04غالمیمهدیتهران387

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04مازادهامیرتهران388

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04مسافریمحمد رضاتهران389

1398/06/021398/06/06قربانیاشرفتهران390
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالانگلیسی5مکالمه شغلی 1398/06/021398/06/05عرش وزانعلیتهران

فعالانگلیسی5مکالمه شغلی 1398/06/021398/06/05کوکبیحمیدهتهران

فعالانگلیسی6مکالمه شغلی 1398/06/061398/06/11عرش وزانعلیتهران

فعالانگلیسی6مکالمه شغلی 1398/06/061398/06/11کوکبیحمیدهتهران

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCحسینی پویامهدیتهران391

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureمرزوقیزهراتهران392

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12انصاریاسدالهتهران393

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12محسنیداودتهران394

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12جبلهعلی اکبرتهران395

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12عبدالوندعلی رضاتهران396

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12موسویمیررسولتهران397

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12بیت سیاحرودابهتهران398

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12پروصدیقهتهران399

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12قربانیاشرفتهران400

1398/06/161398/06/17صنیعیرایناکتهران401
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27فعله کریعلی حیدرتهران402

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27سلیم خانیمرتضیتهران403



فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27اردالنیسعیدتهران404

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27اسدیعلیرضاتهران405

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27اصغریالمیراتهران406

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27بقاییجلیلتهران407

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27پرداللیالتهران408

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27توسلیمحمدحسنتهران409

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27حجتیمیناتهران410

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27حسین زادهمحمودتهران411

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27دلقندیحمیدرضاتهران412

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27شهبازیامیدتهران413

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27عرش وزانعلیتهران414

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27قربانیسمانهتهران415

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27کریمیحمیدرضاتهران416

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27لطفیرامینتهران417

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27مرزوقیزهراتهران418

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27مسافریمحمد رضاتهران419

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26هوشمندی زادهفریبرزتهران420

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26پروصدیقهتهران421

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26قربانیاشرفتهران422

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26همتیمیثمتهران423

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26دبرزنیرضاتهران424

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26نیک جوپیوندتهران425

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26بزرگ منشمحسنتهران426

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26اخالقیسیدمسعودتهران427

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26حاجی پور بیگوم قلعهپروانهتهران428

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26رضا زاده سفیدهفرزانهتهران429

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27افتخاریرؤیاتهران430

1398/06/231398/06/26انصاریاسدالهتهران431
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26ضیغمیمحمدرضاتهران432

1398/06/231398/06/27بیکی ورزنهمحمد رضاتهران433
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26مقصودیزهراتهران434

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02صابرمقدمآسیهتهران435

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02مشهدیمعصومهتهران436

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02اردالنیسعیدتهران437

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02شجریعلیرضاتهران438

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02فاطمیسید محسنتهران439

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02احمدیزهراتهران440

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02پروردهصدیقهتهران441

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02بیرالوندحمیدرضاتهران442

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02غالمیمهدیتهران443

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02خلیقیمحمدتهران444

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02درویش کسامحسنتهران445

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02سارانیامیرتهران446

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02نصیرشعیبیفهیمهتهران447

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02حسن خانیرضاتهران448

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02حیدری محمدیمحمد رضاتهران449

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02ولی جانیمحمدرضاتهران450

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06محققپروانهچهار محال و بختیاری451

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05خسرویکیوانچهار محال و بختیاری452

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12حسینیسید سکینهچهار محال و بختیاری453

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12غفاریطاهرهچهار محال و بختیاری454

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12نیک رادعزت الهچهار محال و بختیاری455

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12یلمه علی آبادیاحمدرضاچهار محال و بختیاری456

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27فرج زادهکبراچهار محال و بختیاری457



فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26اسماعیلیسمیراچهار محال و بختیاری458

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26شمس بروجنیفروغچهار محال و بختیاری459

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27رستگارحسینچهار محال و بختیاری460

1398/06/231398/06/26مجیدیبهزادچهار محال و بختیاری461
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02حسین پورمعصومهچهار محال و بختیاری462

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02اسداللهی دهکردیفریباچهار محال و بختیاری463

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05اسالمی باباحیدریمرادچهارمحال وبختیاری464

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12خلیلی مفردداوودچهارمحال وبختیاری465

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13خدریسجادچهارمحال وبختیاری466

1398/06/231398/06/27خدریسجادچهارمحال وبختیاری467
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال وبختیاری468

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال وبختیاری469

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال وبختیاری470

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05مشفقیرضاخراسان جنوبی471

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05نوروزیباقرخراسان جنوبی472

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05عالمیفاطمهخراسان جنوبی473

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی474

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05فرزامیمجتبیخراسان جنوبی475

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی476

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی477

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05باغستانیسمانهخراسان جنوبی478

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05سبزه جومحمدخراسان جنوبی479

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی480

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05فرسادآتناخراسان جنوبی481

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی482

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12فنودیوحیدخراسان جنوبی483

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12بخشی پوراکرمخراسان جنوبی484

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12نازلی فریمانینسرینخراسان جنوبی485

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12مودیبابکخراسان جنوبی486

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی487

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13فرشادمهدیخراسان جنوبی488

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13عالمیفاطمهخراسان جنوبی489

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOفرزادعباسخراسان جنوبی490

1398/06/231398/06/27مشهوریسید حسینخراسان جنوبی491
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

1398/06/231398/06/27ودادامینخراسان جنوبی492
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی493

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26فرسادآتناخراسان جنوبی494

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03درویشینرگسخراسان جنوبی495

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26جوادزادهمرتضیخراسان جنوبی496

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26سالکیامیرخراسان جنوبی497

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26باغستانیسمانهخراسان جنوبی498

1398/06/231398/06/26کاظم زادهمجیدخراسان جنوبی499
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی500

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02فاقدیمحسنخراسان جنوبی501

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02نازلی فریمانینسرینخراسان جنوبی502

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02شریفیزهراخراسان جنوبی503

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02بخشی پوراکرمخراسان جنوبی504

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02بخشی پورزینبخراسان جنوبی505

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02مالکیعفتخراسان جنوبی506

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02سالکیامیرخراسان جنوبی507

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02غفاریحسینخراسان جنوبی508

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02باغستانیسمانهخراسان جنوبی509

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCرجائیحسینخراسان رضوی510

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCنیک پورحمیدرضاخراسان رضوی511



فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05عامریمهریخراسان رضوی512

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی513

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05عباسیانمحمدخراسان رضوی514

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی515

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی516

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05رضوی تبارحبیبخراسان رضوی517

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05ارجمندیخدیجهخراسان رضوی518

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05اسحاقیاسماءخراسان رضوی519

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12زارع موسویسیدکاظمخراسان رضوی520

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی521

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06امیرآبادی زادهحمیدهخراسان رضوی522

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06باباییمحبوبهخراسان رضوی523

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06بهادری کمیجانیمجیدخراسان رضوی524

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06پیشنمازیسیدمهدیخراسان رضوی525

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06تازه دلوجیههخراسان رضوی526

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06تقوی شهریسید رضاخراسان رضوی527

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06رامی یادگاریزینبخراسان رضوی528

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06رشنوادیمحمدرضاخراسان رضوی529

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی530

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06رضوی رادشادیخراسان رضوی531

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06رضوی فردعباسخراسان رضوی532

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی533

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06صدیقیسمیهخراسان رضوی534

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06عجم زیبدروح الهخراسان رضوی535

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06فتحیسمیهخراسان رضوی537

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06کریمیفرشیدخراسان رضوی538

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی539

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06موسویسیدحسنخراسان رضوی540

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06موسوی ازغندیسیده ملیحهخراسان رضوی541

فعال(اجرا در خراسان رضوی )روانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/021398/06/06نبوی فردمهدیخراسان رضوی542

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05صبریحسنخراسان رضوی543

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05سیدیسیدمصطفیخراسان رضوی544

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05ذاکری کالتفریدخراسان رضوی545

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05صادق زادههاشمخراسان رضوی546

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05جاهدی نیامهدیخراسان رضوی547

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05ایزدیمحمدخراسان رضوی548

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05زارع پورالهامخراسان رضوی549

فعالانگلیسی5مکالمه شغلی 1398/06/021398/06/05قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی

فعالانگلیسی6مکالمه شغلی 1398/06/061398/06/11قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureحیدرینداخراسان رضوی550

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureدوالبیمحمدصادقخراسان رضوی551

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی552

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12راممرضیهخراسان رضوی553

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12عبدیطیبهخراسان رضوی554

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12بهادری کمیجانیمجیدخراسان رضوی555

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی556

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12اشرفیحسنخراسان رضوی557

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13سنگچولیحسینخراسان رضوی558

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13صبریحسنخراسان رضوی559

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12تازه دلوجیههخراسان رضوی560

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12طبسیسید مهدیخراسان رضوی561

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12فکوریعلیرضاخراسان رضوی562

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12هدایتیحجتخراسان رضوی563

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی564

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12سیدیسیدمهدیخراسان رضوی565

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12زارع پورالهامخراسان رضوی566

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی567

1398/06/231398/06/27بیاتیعلیرضاخراسان رضوی568
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال



فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOدانش بیانعلیخراسان رضوی569

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی570

1398/06/231398/06/27توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی571
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

1398/06/231398/06/27سیدیسیدمهدیخراسان رضوی572
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27انتظاریرسولخراسان رضوی573

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27آهنگرانیمحمد علیخراسان رضوی574

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27برات زادهرضاخراسان رضوی575

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27پیشنمازیسیدمهدیخراسان رضوی576

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی577

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27درویشیافسانهخراسان رضوی578

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27رسولینجمه بیگمخراسان رضوی579

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی580

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27رهنمافرنوشخراسان رضوی581

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27زاهدیزهراخراسان رضوی582

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27صادق زادههاشمخراسان رضوی583

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27صمفریباخراسان رضوی584

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27عباسیانمحمدخراسان رضوی585

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27غریب پورعلیرضاخراسان رضوی586

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی587

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27فتحیسمیهخراسان رضوی588

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27محمدی مقدمحسینخراسان رضوی589

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27موسوی ازغندیسیده ملیحهخراسان رضوی590

فعال(اجرا در خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/231398/06/27یعقوبیرضوانخراسان رضوی591

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی592

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی593

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی594

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26آژیرزهراخراسان رضوی595

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26حایری صالحناهیدخراسان رضوی596

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26راممرضیهخراسان رضوی597

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26جعفرنیاساسانخراسان رضوی598

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26کوشکباغیمهدیخراسان رضوی599

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26واعظیمهدیخراسان رضوی600

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26ارجمندیخدیجهخراسان رضوی601

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26جنتیرضاخراسان رضوی602

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26محدثیمجیدخراسان رضوی603

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26سعیدی اولکلثومخراسان رضوی604

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27سنگچولیحسینخراسان رضوی605

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی606

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27حیاتیمحمدخراسان رضوی607

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی608

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی609

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی610

1398/06/231398/06/26خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی611
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

1398/06/231398/06/27انزواییآزادهخراسان رضوی612
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی613
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27واحدیسیدرضاخراسان رضوی614
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02شادیاحمدخراسان رضوی615

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی616

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02ایوبی نیامریمخراسان رضوی617

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی618

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02عبدیطیبهخراسان رضوی619



فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی620

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02فرازمندیمحسنخراسان رضوی621

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02شیبانیهاشمخراسان رضوی622

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02مرکبیساراساداتخراسان رضوی623

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02اسدیمحمدمهدیخراسان رضوی624

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02حسینیسید محمدخراسان رضوی625

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی626

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی627

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی628

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02عادلی بهارجوادخراسان رضوی629

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03سدوئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی630

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03سیدیسیدمصطفیخراسان رضوی631

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی632

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02افتخاریگلرخخراسان رضوی633

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04سعادتیوحیدخراسان شمالی634

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05یزدانیمرتضیخراسان شمالی635

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05علیزادهحاتمخراسان شمالی636

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05یزدانیپیمانخراسان شمالی637

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05رزمیارولیخراسان شمالی638

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05امانیتیمورخراسان شمالی639

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05برزگرمهدیخراسان شمالی640

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05صحت پورحسینخراسان شمالی641

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05فیاضیمحمدخراسان شمالی642

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureفرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی643

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12براتیزهرهخراسان شمالی644

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12علیزادهحاتمخراسان شمالی645

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13اسکندریانعلیخراسان شمالی646

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی647

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13حسن پورمهدیخراسان شمالی648

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13رحیم زادهعلیخراسان شمالی649

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13رحیمیاحمدخراسان شمالی650

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13صادقیمصطفیخراسان شمالی651

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13منصوریامیرخراسان شمالی652

فعال(اجرا در خراسان شمالی)طراحی سیستمهای خورشیدی1398/06/091398/06/13یزدانیپیمانخراسان شمالی653

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی654

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13برزگرمهدیخراسان شمالی655

1398/06/091398/06/13میرجلیلیامینخراسان شمالی656
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17میرجلیلیامینخراسان شمالی657
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27برزگرمهدیخراسان شمالی658

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26موسویصدیقهخراسان شمالی659

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26عبدال زادهمحمدخراسان شمالی660

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی661

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27رجبیرضاخراسان شمالی662

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26یزدانیمرتضیخراسان شمالی663

فعال دستی در صنعت عمران و نقشه برداریGpsکاربرد  1398/06/231398/06/25سعادتیوحید,خراسان شمالی664

1398/06/231398/06/26بیک محمدیاحمدخراسان شمالی665
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02ساالریایرجخراسان شمالی667

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی668

1398/06/231398/06/27حیاتیانماشالهخورستان669
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleفرحانیحسینخوزستان670

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06صـوفـیعارفخوزستان671



فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06عبودزادهجعفرخوزستان672

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06هاشمیسیده نگینخوزستان673

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05آیتینرگسخوزستان674

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05رستاقیزهراخوزستان675

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05صحنعلیمعصومهخوزستان676

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05ناصریلیالخوزستان677

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05بالیدهنرجسخوزستان678

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05حسین وندغالمرضاخوزستان679

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05رستگارنگینخوزستان681

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05حسینیمصطفیخوزستان682

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05شکاری سردشتطیبهخوزستان683

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05غالمپورامینخوزستان684

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05سالمتخلیلخوزستان685

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05مشهدی زادهمعصومهخوزستان686

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05بریهیشهریارخوزستان687

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05دانش پرورحمیدخوزستان688

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان689

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05برومند مقدممحسنخوزستان690

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05شیرعلی نژادجان محمدخوزستان691

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05عالی پور احمدیعلیخوزستان692

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05حیدریالهامخوزستان693

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05نادرزادهیوسفخوزستان694

1398/06/021398/06/06نجاتیطاوسخوزستان695
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06نفرسفید دشتیالهامخوزستان696
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCباوی فردحبیبخوزستان697

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCحسین پورمحمدخوزستان698

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12کوتینداخوزستان699

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12یاللیشهالخوزستان700

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12آل موسیبی بی کبریخوزستان701

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12عیسی وندمحمودیزینبخوزستان702

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12یزدیلیالخوزستان703

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12محمدیحمیدخوزستان704

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12میرزاوندحمیدخوزستان705

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان706

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12احمدی پورفریدونخوزستان707

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12الهامیالههخوزستان708

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13زهیری نسبکاظمخوزستان709

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13سرملی سعیدسلطان محمدخوزستان710

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12موسویزینبخوزستان711

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13رستگارنگینخوزستان712

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12مدنیمهدیخوزستان713

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12شکاری سردشتطیبهخوزستان714

1398/06/091398/06/13موسویالههخوزستان715
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17حیدریالهامخوزستان716
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27قاسمی فرمجتبیخوزستان717
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27جرفیمهدیخوزستان718
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

1398/06/231398/06/27نژادحسینیسید علیخوزستان719
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27معتقداردشیرخوزستان720

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27شمیل پورمهدیخوزستان721

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25شوهانمهدیخوزستان722



فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03بنی طالبی دهکردیسوسنخوزستان723

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03حزبازادهاسماعیلخوزستان724

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03حیدریمژگانخوزستان725

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26آل موسیبی بی کبریخوزستان726

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26باقریزینبخوزستان727

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26عیسی وندمحمودیزینبخوزستان728

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26عالی پوراحمدیعصمتخوزستان729

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26رایگانرضاخوزستان730

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26آراستهحمیدهخوزستان731

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26سیف قلیعلیرضاخوزستان732

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27سرملی سعیدسلطان محمدخوزستان733

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27بالیدهنرجسخوزستان734

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27عادلپورسعیدخوزستان735

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27بلمچیشقایقخوزستان736

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان737

فعال دستی در صنعت عمران و نقشه برداریGpsکاربرد  1398/06/231398/06/25خادمیغالمخوزستان738

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26رستگارنگینخوزستان739

1398/06/231398/06/27محمد زمانی پورامیرخوزستان740
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان741

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26صحنعلیمعصومهخوزستان742

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26مطیعی فرمنصورهخوزستان743

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02طرفیصدیقهخوزستان744

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02عیسی وندمحمودیزینبخوزستان745

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02عادلپورسعیدخوزستان746

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02شمی پورمحمدرضاخوزستان747

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02جمالیانروزیتاخوزستان748

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02میاحعلیخوزستان749

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02صـوفـیعارفخوزستان750

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان751

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02عاشوری مفردوهبخوزستان752

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02عامریانمحمدخوزستان753

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02پویان فرباقرخوزستان754

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02عالی پور احمدیعلیخوزستان755

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02سرخهسمانهخوزستان756

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02صادقیافسانهخوزستان757

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03بزرگیروزیتاخوزستان758

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03محمد زمانی پورامیرخوزستان759

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02خادمفروزانخوزستان760

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02نادر زادهیوسفخوزستان761

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06اجاقلوسکینهزنجان762

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06اسکندریونلیدازنجان763

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06اله ورد لومنیرهزنجان764

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06اوصانلوفریبازنجان765

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06آقاجانلومریمزنجان766

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06حسنیزینبزنجان767

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06دوستانیرامینزنجان768

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06زرگریفیروزهزنجان769

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06سلطانیلیالزنجان770

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06سلیمیصغریزنجان771

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06شریفیرویازنجان772

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06طاهریمیثمزنجان773

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06عباسیونسیمازنجان774

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06قائمیسیمازنجان775



فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06قزلباشحسینزنجان776

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06کرمیامیدزنجان777

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06معظمیمریمزنجان778

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06ملکیمعصومهزنجان779

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06مهدیونحیدرزنجان780

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06میانداریرقیهزنجان781

فعال(اجرا در استان زنجان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/021398/06/06یوسفیرسولزنجان782

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06بهبودیمحمدجعفرزنجان783

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05آقامحمدیمهدیزنجان784

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05کالنتری آزادآرمینزنجان785

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05منصوریمجتبیزنجان786

1398/06/021398/06/05رضائیعلیرضازنجان787
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/06/021398/06/05فتحیعلیزنجان788
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05حیدریپیامزنجان789

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05مهدی پورمحمدزنجان790

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05شکوهینسرینزنجان791

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04رازفرعلیزنجان792

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04کرمیامیدزنجان793

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05محمدیمینازنجان794

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13زمانیحسینزنجان795

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12محمدیزینبزنجان796

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOآقامحمدیمهدیزنجان797

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27سلیمیصغریزنجان798

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26اسکندریونلیدازنجان799

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26مهدیونحیدرزنجان800

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03یوسفیرسولزنجان801

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26اوصانلوفریبازنجان805

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26شریفیرویازنجان806

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26میانداریرقیهزنجان807

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26زرگریفیروزهزنجان808

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26خانینرگسزنجان809

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26حسنیزینبزنجان810

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02برزگرحسینزنجان811

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02یار محمدیسمیهزنجان812

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02آقامحمدیمهدیزنجان813

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02کالنتری آزادآرمینزنجان814

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02خانیلیالزنجان815

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02منصوریمجتبیزنجان816

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02خلیلیبهمنزنجان817

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05اکبریتیمورسمنان818

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05موسوی کنتیسیدقاسمسمنان819

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06نقابیاحمدرضاسمنان820

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05اکبریاکبرسمنان821

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05قربانیسمانهسمنان822

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06حسنیعادلهسمنان823

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05کرامتیمحمد رضاسمنان824

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05مردانینداسمنان825

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05شوقیمحمدحسینسمنان826

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05سلمانیداودسمنان827

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12ایوبیسیده طیبهسمنان828

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12کریمیزهراسمنان829

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12ترابیسید مجتبیسمنان830

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13قربانیسمانهسمنان831

1398/06/161398/06/17الهینرگسسمنان833
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال



1398/06/161398/06/17دوستمحمدیتهمینهسمنان834
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17غنیانمعصومهسمنان835
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOاکبریبهروزسمنان836

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOشاهورانیسیداحمدسمنان837

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27شاهیمحمدرضاسمنان838

فعال(اجرا در استان تهران)A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/27حیدریپریساسمنان839

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26اوشیدریشیرینسمنان840

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26امیدوارصدیقهسمنان841

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26ابراهیمیمحسنسمنان842

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26حسنیعادلهسمنان843

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26طباطبائیانعطیه الساداتسمنان844

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26دارائیمهدیسمنان845

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26قربانیسمانهسمنان846

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02پورباقریانعلیسمنان847

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02دارائیمهدیسمنان848

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02زندیالهامسمنان849

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02کطولیمحمدسمنان850

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02صادقیاعظمسمنان851

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverشیخ زادهویداسیستان و بلوچستان852

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverنورزائیراضیهسیستان و بلوچستان853

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCپیریابراهیمسیستان و بلوچستان854

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان855

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06اصغریاحمدسیستان و بلوچستان856

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05ریگیرابعهسیستان و بلوچستان857

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05ریگیمهریسیستان و بلوچستان858

1398/06/021398/06/05سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان859
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

1398/06/021398/06/05کمحاجی امانسیستان و بلوچستان860
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان861

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05جانبازیفاطمه زهراسیستان و بلوچستان862

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان863

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05صمیمیحامدسیستان و بلوچستان864

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05کیخامحمودسیستان و بلوچستان865

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان866

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان868

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان869

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان870

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان871

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04براهوئیعلیرضاسیستان و بلوچستان872

1398/06/021398/06/06خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان873
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان874
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان875

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCپیریابراهیمسیستان و بلوچستان876

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان877

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان878

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان879

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان880

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12ریگیرابعهسیستان و بلوچستان881

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان882



فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان883

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان884

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12اصغریاحمدسیستان و بلوچستان885

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12کمحاجی امانسیستان و بلوچستان886

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان887

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان888

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان889

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12ریگیمهریسیستان و بلوچستان890

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان891

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12نامجومهدیسیستان و بلوچستان892

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان893

1398/06/161398/06/17بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان894
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان895
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان896
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27صمیمیحامدسیستان و بلوچستان897
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27کیخامحمودسیستان و بلوچستان898
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOشهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان899

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27حجتحسینسیستان و بلوچستان900

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان901

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26برکسطاهرهسیستان و بلوچستان902

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03افشارینرگسسیستان و بلوچستان903

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان905

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان906

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان907

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان908

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان909

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26ریگیمهریسیستان و بلوچستان910

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان911

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان912

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26گرگیج نیای قدیممحمد عثمانسیستان و بلوچستان913

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان914

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26عنانیزینبسیستان و بلوچستان915

1398/06/231398/06/26کمحاجی امانسیستان و بلوچستان916
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26میرشهرامسیستان و بلوچستان917

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان918

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان919

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان920

1398/06/231398/06/26پودینهحسینسیستان و بلوچستان921
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان922

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان923

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26آمریزهراسیستان و بلوچستان924

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26ساالریزهرهسیستان و بلوچستان925

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان926

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان927

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02نژادپورعادلسیستان و بلوچستان928

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان929

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02برکسطاهرهسیستان و بلوچستان930

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان931

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02لشکریمریمسیستان و بلوچستان932

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان933



فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان934

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02شه میری لجیعبدالغنیسیستان وبلوچستان935

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCارجمندجاللفارس936

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCکاظمی نیامصطفیفارس937

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCنوح پیشهمجیدفارس938

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleرستمی پورفرداردشیرفارس939

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06اسکندریمحسنفارس940

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06بهرامیانپریوشفارس941

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06توکلیحمیدفارس942

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06توکلی آغچغلوهیلدافارس943

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06رضائیعلیفارس944

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06زارعیمحمودفارس945

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06عباسیاحمد رضافارس946

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06عباسیمحسنفارس948

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس949

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06کریمیعبد الهفارس950

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06محسنی فردمحمد رضافارس951

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06مرادی عملهچمرانفارس953

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06نقی زاده جهرمیمصطفیفارس954

فعال(اجرا در استان فارس)اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/021398/06/06وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس955

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06اسماعیل زادهمجیدفارس956

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05رجاییشهینفارس957

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05محسنیهادیفارس958

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05خادمیمجیدفارس960

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04بذرافشانمجتبیفارس961

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04سعیدپورمحمد رضافارس962

1398/06/021398/06/05جمشیدیصدیقهفارس963
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05جاویدمحمدحسینفارس965

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12براتیحسینفارس966

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12بردبارعبدالهفارس967

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12زراعتکارمحمدرضافارس968

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12فرمنشمهدیفارس969

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05شمشیری فردعرفانفارس970

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06دهقانیکامرانفارس971

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06قطبیفائضهفارس972

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05ایمنعلیرضافارس973

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05فرهادیفاطمهفارس974

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05ایزدشناس جهرمیحسینفارس975

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05جمشیدیحسنفارس976

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05نجات الهیسید بدرالدینفارس977

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05زمان زادهمحمدفارس978



فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05غفاریعلی حسینفارس979

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05میرقادریسیدعلیرضافارس980

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05حق شناسابوطالبفارس981

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05شمسمحمدکاظمفارس982

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05قاسمیمحسنفارس983

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05کارگررضافارس984

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05کریمی نیامحمد صادقفارس985

1398/06/021398/06/06ایرانمنشسمانهفارس986
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06شورکیمحمد مهدیفارس987
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05قناعت پیشهعبدالرسولفارس988

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12روشناصغرفارس989

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12ناظمیعلیفارس990

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCکنعانیاسماعیلفارس991

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCنوح پیشهمجیدفارس992

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12باستان پورغالمرضافارس993

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12علی پورمهردادفارس994

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12جاویدمحمدحسینفارس995

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12کریمیمهدیفارس996

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12ابوالقاسمیپیمانفارس997

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12غفاریعلی حسینفارس998

فعالترازیابی با دوربین های ترازیاب1398/06/091398/06/11سعیدپورمحمد رضافارس999

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12حق شناسابوطالبفارس999

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12فرهادیفاطمهفارس1000

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12زاهدیفخرالدینفارس1001

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12محسنیهادیفارس1002

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13کارگررضافارس1003

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12رجاییشهینفارس1004

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12زادسرعبدالرضافارس1005

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12شریعتی شیریهاجرفارس1006

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12خادمیمجیدفارس1007

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12ایرانمنشسمانهفارس1009

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12مسعودیزهرهفارس1010

1398/06/091398/06/13پورباقرآرمینفارس1011
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13ایزدشناس جهرمیحسینفارس1012

1398/06/231398/06/27کارگررضافارس1013
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27کشاورزحسنفارس1014
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOابراهیمیمهدیفارس1015

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27رضاییعلیفارس1016

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25دولت خواهاحمدفارس1017

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26ایزدیسمیهفارس1018

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26رحیم خانلیژیالفارس1019

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26مرادنژادحسینفارس1020

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26زارعیداریوشفارس1021

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26اکبریمحمدرضافارس1022

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26توکلیحمیدفارس1023

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26خادمیمجیدفارس1024

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26زارعیمحمودفارس1025

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26برامکیطاهرهفارس1026

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26سیاحنرگسفارس1027

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26عبدلیمهروشفارس1028

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26مشوشمحبوبهفارس1029

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26گرامیقمر رخفارس1030

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27سعادت خواهمرتضیفارس1031



فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27نگین تاجیامیدفارس1032

1398/06/231398/06/26محسنیهادیفارس1033
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27احمدی خواهآرشفارس1034

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27شورکیمحمد مهدیفارس1035

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26کاظمیقاسمفارس1036

فعال دستی در صنعت عمران و نقشه برداریGpsکاربرد  1398/06/231398/06/25بذرافشانمجتبیفارس1037

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26زمانی وکیل آبادیهادیفارس1038

1398/06/231398/06/27خواجه ایعلیفارس1039
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26ایرانمنشسمانهفارس1040

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26حق شناسجالل الدینفارس1041

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26رحیمیزیبافارس1042

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02بهرامیانپریوشفارس1043

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس1044

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02سالکیسمیراءفارس1045

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02زارعیمحمودفارس1046

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02شریعتی نسبمحمدفارس1047

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02مقامیعصمتفارس1048

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02محسنیهادیفارس1049

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02زارعی سکه روانیصدرالهفارس1050

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03عاشوریعلی اصغرفارس1051

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02باستان پورغالمرضافارس1052

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleانصاری فرمحمدقزوین1053

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleفتاییامیدقزوین1054

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleکشاورزخلیلقزوین1055

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleهاشمیسید رضاقزوین1056

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05رحمنیلیالقزوین1057

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06اسمعیلیرضاقزوین1058

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05شاه محمدیعلیرضاقزوین1059

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05قنبریمحمدقزوین1060

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05جمالیسجادقزوین1061

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05کریماییتورانقزوین1062

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05اصلی بیگیمصطفیقزوین1063

1398/06/021398/06/06معدنی پورفاطمهقزوین1064
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06مناهجیفهیمهقزوین1065
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05باقریحشمت الهقزوین1066

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12باریک بینانعرفانقزوین1067

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12رستمیبهزادقزوین1068

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureرشوندعرفانقزوین1069

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12اصلی بیگیمصطفیقزوین1070

1398/06/091398/06/13حاجی نور محمدیحمیدهقزوین1071
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

شیواقزوین1072
محمود پور کبابیانی 

فرد
1398/06/091398/06/13

 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13انصاری رامندینورالهقزوین1073

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13طاهرخانیمجیدقزوین1074

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03آقاعلی خانیمریمقزوین1075

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26حاجی نور محمدیحمیدهقزوین1076

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26کامکاریمهساقزوین1077

شیواقزوین1078
محمود پور کبابیانی 

فرد
فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26باقریحشمت الهقزوین1079

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26اسمعیلیرضاقزوین1080



فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26طاهرخانیمهدیقزوین1081

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26باریک بینانعرفانقزوین1082

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26رستمیبهزادقزوین1083

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26رشوندعرفانقزوین1084

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26کلهرعلیقزوین1085

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02مافیسمیراقزوین1086

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02بهرامیحسینقزوین1087

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02فتاییامیدقزوین1088

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02کشاورزخلیلقزوین1089

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02هاشمیسید رضاقزوین1090

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02باقریحشمت الهقزوین1091

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02رمضانیاکبرقزوین1092

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05گودرزیجمشیدقم1093

1398/06/021398/06/05تحریریمریمقم1094
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05صفدریمحمدعلیقم1095

1398/06/161398/06/17باقریهرقیهقم1096
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17هاشمیاکرم الساداتقم1097
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17واشیانصادققم1098
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOگودرزیجمشیدقم1099

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26برقعیسید فوادقم1100

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26امیریهاشمقم1101

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26قاسمی واشوریاعظمقم1102

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02قادریزهراقم1103

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02حجتیحسنقم1104

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverیوسفیجمالکردستان1105

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05افشاریانسهرابکردستان1106

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04ورزیریآرامکردستان1107

1398/06/021398/06/05ایپکینسترنکردستان1108
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05رضائیفرزادکردستان1109

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05جعفریشعلهکردستان1110

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05خورشیدیافشینکردستان1111

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05اسدیمظفرکردستان1112

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05فالحیژیالکردستان1113

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12سیدیآرزوکردستان1114

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12عزیزیشیداکردستان1115

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12بهرامینویدکردستان1116

فعالترازیابی با دوربین های ترازیاب1398/06/091398/06/11ورزیریآرامکردستان1117

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان1118

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12علیپورنسرینکردستان1119

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12رمضانیمصطفیکردستان1120

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26بهرامینویدکردستان1121

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26خورشیدیافشینکردستان1122

1398/06/231398/06/26موچانیامیرکردستان1123
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26زندیبهاالدینکردستان1124

1398/06/231398/06/27طاهرآذرسلیمانکردستان1125
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26ستایشنسرینکردستان1126

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02رحیمی نژادحیدرکردستان1127



فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02سرومیلیعبدالرضاکردستان1128

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02علیپورنسرینکردستان1129

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان1130

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02سیدیآرزوکردستان1131

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02سیدیارشدکردستان1132

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02طاهرآذرسلیمانکردستان1133

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02کمانگرسهیالکردستان1134

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02امینی فرمحمد رضاکردستان1135

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02حسینیکاوانکردستان1136

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02نیازمندمسعودکردستان1137

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCسلطانیاحمدکرمان1138

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleرسولی نژادسید حسینکرمان1139

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleفتحی زادهسجادکرمان1140

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleکاظمی ارجاسمحسنکرمان1141

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05خضری نژ اد قرایینصرتکرمان1142

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05تاج الدینیمیالدکرمان1143

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06زینلی کرمانیابوطالبکرمان1144

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04بهرام نژادداودکرمان1145

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05بیگمرادیحسینکرمان1146

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05شریفیسعیدهکرمان1147

1398/06/021398/06/05ترک زاده تبریزیعلیکرمان1148
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05امانی زارینمحمدهادیکرمان1149

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05ایزدی همت آبادیرسولکرمان1150

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05بهرامی رادمجتبیکرمان1151

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05پیرانبی اهللکرمان1152

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05سعیدسید حسینکرمان1153

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12محمدی هلل لومهدیکرمان1154

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06ثمره جاللییدالهکرمان1155

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06جاویداننفیسهکرمان1156

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06خراسانیزهرهکرمان1157

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06شفیعیمهرانکرمان1158

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06مددی ماهانیمحبوبهکرمان1159

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05کریمی گوغریغالمرضاکرمان1160

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان1161

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان1162

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05محمدی گیسکیعلیکرمان1162

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05قائمیمهدیکرمان1164

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05شیبانیفرزادکرمان1165

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05فرزان پورامیدکرمان1166

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05موسی پورهادیکرمان1167

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05لطف آبادی جعفریفاطمهکرمان1168

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05رفیعی سربیژنمیثمکرمان1169

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05بمانی پورصالح آباداکرمکرمان1170

1398/06/021398/06/06جعفرینادیاکرمان1171
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06عربپوربتولکرمان1172
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05خواجه حسنی رابرینجمهکرمان1173

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان1230

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05صادقی گوغریوحیدکرمان1231

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCسلطانیاحمدکرمان1232

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureاسدیاراکرمکرمان1233

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureامانی زارینمحمدهادیکرمان1234

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12برزگرروغنوئیتابندهکرمان1235

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12پیرانبی اهللکرمان1236



فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12شریف زادهسهیالکرمان1237

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12شیبانیفرزادکرمان1238

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12موسی پورهادیکرمان1239

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12خطائی زادهساسانکرمان1240

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12گروهی ساردوارسالنکرمان1241

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12اسکندری نسباسحقکرمان1242

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12امیریعباسکرمان1243

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12ایزدی همت آبادیرسولکرمان1244

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12زینلی کرمانیابوطالبکرمان1245

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13دهقانی سلطانیعباسکرمان1246

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12رشیدی زرندیسمیهکرمان1247

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان1248

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12صباغ کرمانیاللهکرمان1349

1398/06/161398/06/17جعفرینادیاکرمان1350
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17سمیعیسید علیکرمان1351
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17صباغ کرمانیاللهکرمان1352
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17عربپوربتولکرمان1353
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27دهقانی سلطانیعباسکرمان1354
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOتاج الدینیمیالدکرمان1355

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOزینلی کرمانیابوطالبکرمان1356

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOفتحی زادهسجادکرمان1357

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27رنجبرمجیدکرمان1358

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27شیخیمرتضیکرمان1359

1398/06/231398/06/27بنی اسدعلیکرمان1360
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

1398/06/231398/06/27بیک زادمسعودکرمان1361
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27حاج غنینجمهکرمان1362

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان1363

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان1364

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27گروهی ساردوارسالنکرمان1365

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25مسعودیاحمدکرمان1366

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26شیخ اسدیمحمدعلیکرمان1367

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26دوراندیشفهیمهکرمان1368

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26بهنام فرمهدیکرمان1369

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26محمدی هلل لومهدیکرمان1370

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26پیرانبی اهللکرمان1371

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26ساالریفرامرزکرمان1372

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26حالج زاده راوریرضاکرمان1373

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26امیریفرشته الساداتکرمان1374

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27امانی زارینمحمدهادیکرمان1375

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27حق جوئیهادیکرمان1376

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27اسدیاراکرمکرمان1377

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27محدثی زرندیمهدیهکرمان1378

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26قربانیعباسکرمان1379

1398/06/231398/06/27عباس زادهمدیحاکرمان1380
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27متحدینراضیهکرمان1381
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27مولی زاده کارگرحسامکرمان1382
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال



فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26دریجانیموسیکرمان1383

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26فرخیهادیکرمان1384

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02شیبانیفرزادکرمان1385

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02موسی پورهادیکرمان1386

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02جاویداننفیسهکرمان1387

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02برزگرروغنوئیتابندهکرمان1388

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02کریم زادهمجتبیکرمان1389

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02دهقانی سلطانیعباسکرمان1390

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02فتحی زادهسجادکرمان1391

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02درویشی دیوانمرادجاسمکرمان1392

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02مسعودیاحمدکرمان1393

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02خواجه حسنی رابرینجمهکرمان1394

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02صادقی گوغریوحیدکرمان1395

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02برزکارسجادکرمان1396

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02شیبانیفرشادکرمان1397

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02رفیعی سربیژنمیثمکرمان1398

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان1399

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03ساالری سعیدیمنصورکرمان1400

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03عباس زادهمدیحاکرمان1401

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03متحدینراضیهکرمان1402

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverمروجمریمکرمانشاه1403

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06رسولی تبارشهریارکرمانشاه1404

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05مرادیبرهانکرمانشاه1405

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05طهریرحیمکرمانشاه1406

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05محمدپورشهابکرمانشاه1407

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12کریمیسیناکرمانشاه1408

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12هدایتی فربرزوکرمانشاه1409

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05رستمیانشهرامکرمانشاه1410

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05لرستانیمهدیکرمانشاه1411

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05قاسمیفریبرزکرمانشاه1412

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05مرادیجوادکرمانشاه1413

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05مرادیبهروزکرمانشاه1414

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05عباسیکیهانکرمانشاه1415

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCباغفلکیگلیکرمانشاه1416

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1417

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12شریفیاسفندیارکرمانشاه1418

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12هدایتی فربرزوکرمانشاه1419

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13عباسیکیهانکرمانشاه1420

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12کریمیزهراکرمانشاه1421

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه1422

1398/06/231398/06/27امانی مجدحجت الهکرمانشاه1423
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1424

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25ویسی دیاربهمنکرمانشاه1425

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03بشیرینصورکرمانشاه1426

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03ترکمهدیکرمانشاه1427

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03جوزیپرستوکرمانشاه1428

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26کریمیزهراکرمانشاه1429

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26ایزانجعفرکرمانشاه1430

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26محمدیجوانمیرکرمانشاه1431

فعال1زبان آلمانی گردشگری 1398/06/231398/06/26مرادی مطلقادیبهکرمانشاه1432

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26غالمیمهردادکرمانشاه1433



فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27پیریمسعودکرمانشاه1434

1398/06/231398/06/26رسولی تبارشهریارکرمانشاه1435
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26مبارکیمصطفیکرمانشاه1436

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26سلطانی پورمظفرکرمانشاه1437

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26صفایی ساالروندزهراکرمانشاه1438

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26کبودیفرزادکرمانشاه1439

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02اسکندرییاسرکرمانشاه1440

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1441

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02مرادیبهروزکرمانشاه1442

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02هدایتی فربرزوکرمانشاه1443

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02محمدیفرزادکرمانشاه1444

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه1445

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03رسولی تبارشهریارکرمانشاه1446

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02مرادیجوادکرمانشاه1447

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05رضوان حسن آبادعلیکهگیلویه و بویر احمد1448

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04مظفریانمهدیکهگیلویه و بویر احمد1449

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12محمد حسینیانمحمد تقیکهگیلویه و بویر احمد1450

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویر احمد1451

1398/06/091398/06/13افراسیابیعلیکهگیلویه و بویر احمد1452
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27افراسیابیعلیکهگیلویه و بویر احمد1453

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویر احمد1454

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویر احمد1455

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02افراسیابیعلیکهگیلویه و بویر احمد1456

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCفریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1457

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد1458

1398/06/021398/06/05ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1459
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد1460

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد1461

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1462

رعناکهگیلویه و بویراحمد1463
نیک اقبال سی 

سختی
فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1464

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد1465

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد1466

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12بازیارپروانهکهگیلویه و بویراحمد1467

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1468

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12قادری پورهانیهکهگیلویه و بویراحمد1469

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد1470

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12اسکندری نژادمنصورهکهگیلویه و بویراحمد1471

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1472

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد1473

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1474

1398/06/091398/06/13پرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد1475
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد1476
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13روانبدروح الهکهگیلویه و بویراحمد1477
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13غالمینعمتکهگیلویه و بویراحمد1478
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1479
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1480
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27اوستادمنوچهرکهگیلویه و بویراحمد1481

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد1482



فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد1483

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26آتش پنجهالهامکهگیلویه و بویراحمد1484

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26بازیارپروانهکهگیلویه و بویراحمد1485

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد1486

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1487

1398/06/231398/06/26بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد1488
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد1489

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02قادری پورهانیهکهگیلویه و بویراحمد1490

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02مومن رادسیدکلثومکهگیلویه و بویراحمد1491

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد1492

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد1493

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02فاطمیان مطلقفرشادکهگیلویه و بویراحمد1494

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد1495

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02اسکندری نژادمنصورهکهگیلویه و بویراحمد1496

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1497

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06دالوری نژادمحمدگلستان1498

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06رمضانی سربندانمرتضیگلستان1499

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06نکاحیایمانگلستان1500

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05نقویمحسنگلستان1501

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05جاللی نژادحمیدگلستان1502

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06زنگانهموسی الرضاگلستان1503

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05سوقیایلیادگلستان1504

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05یانپیمنصورگلستان1505

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05آبارعبدالسلیمگلستان1506

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05سیفیمرتضیگلستان1507

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05نیرومندتوماجشیرینگلستان1508

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05ملکمحمدعلیگلستان1509

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1510

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05شاهدوستمهرانگلستان1511

فعال1کولرگازی اسپلیت سطح 1398/06/021398/06/05قره خانیمحمدتقیگلستان1512

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05بادیفرشتهگلستان1513

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05پناهیعبدالغفارگلستان1514

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05جهانی مقدمناصرگلستان1515

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05جمالیعادلگلستان1516

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureبنی کمالیغزاله ساداتگلستان1517

فعال(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی1398/06/091398/06/12سوقیایلیادگلستان1518

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12کریمیحسینگلستان1519

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12جهان تیغعلی اصغرگلستان1520

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/06/091398/06/12جمالیعادلگلستان1521

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12جرجانینادرگلستان1522

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13فرجیعلیگلستان1523

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12اراز زادهکمال الدینگلستان1524

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12گزمهسعیدگلستان1525

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12بیصوتمحمودگلستان1526

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12حسینیاشرف الساداتگلستان1527

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12خسرویعصمتگلستان1528

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13بزیحسینگلستان1529

1398/06/231398/06/27سیمایی نسبصادقگلستان1530
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27قربانعلیمحمدگلستان1531
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27صحراییجبراییلگلستان1532
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25بیصوتمحمودگلستان1533



فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26شموشکیمرضیهگلستان1534

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26گالبینسرینگلستان1535

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26جمالیمرتضیگلستان1536

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26کریمی رادمعصومهگلستان1537

1398/06/231398/06/26دودانگیمرتضیگلستان1538
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26خاندوزینسیمهگلستان1539

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26عبدالهیمحترمگلستان1540

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02قورچاییموسیگلستان1541

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02دولتی نودهفرشتهگلستان1542

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02جمالیمرتضیگلستان1543

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02هاشم زائیمهدیگلستان1544

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverمیالنیعلیرضاگیالن1545

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCقربانی پنچاهوحیدگیالن1546

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06خوشقدماسماعیلگیالن1547

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن1548

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05خلیلی رادنیماگیالن1549

فعالبرنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398/06/021398/06/05صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1550

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05جاللیمحمدرضاگیالن1551

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05چربدست گسکریرضاگیالن1552

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05ناطقیحسنگیالن1553

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05برومند خاجانیپروینگیالن1554

سیده لیالگیالن1555
جوادی نیاصومعه 

سرائی
فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06افضلیمرجانگیالن1556

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06ترابیمعصومهگیالن1557

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06حداد مومنیمرضیهگیالن1558

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06حسن پورشهالگیالن1559

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06خاک طبعطاهرهگیالن1560

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06رحیمیان نودحیمائدهگیالن1561

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06رمضانی نژاد مقدمصغریگیالن1562

فاطمهگیالن1563
ریسمانچی اصلی 

مقدم
فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06سلیمانی تازه آبادی ژالهگیالن1564

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06شهبازیسودابهگیالن1565

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06عزیزی سرملیزهراگیالن1566

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06علیزادهسمیهگیالن1567

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06محمد زاده روفچائیطاهرهگیالن1568

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06نوغان پرورجاللیآذرگیالن1569

فعال(اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی1398/06/021398/06/06هزاردستانیزهراگیالن1570

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05سعادت میر قدیمسید تقیگیالن1571

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05محسنیالهامگیالن1572

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1573

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06المئیعلیرضاگیالن1574

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06امینی رادرامینگیالن1575

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06بخشیآیت الهگیالن1576

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06حبیبی ماچیانیمهدیگیالن1577

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06حسین زاده کاسانیلیالگیالن1578

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06حلمی خمیرانیحسینگیالن1579

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06خاتمی نژادسیده سمیهگیالن1580

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06زرعی چیانفرشتهگیالن1581

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06شادبهرمجیدگیالن1582

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06شریف نیامهدیگیالن1583

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06طوفانیبابکگیالن1584

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06فتحی میاردانمریمگیالن1585

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06فدائیرقیهگیالن1586



فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06گیاهیمحمدرضاگیالن1587

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06مشعوفعلیگیالن1627

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06معبودمژدهیاسمعیلگیالن1628

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06مهدیپور میرمحلهمعینگیالن1629

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن1630

فعال(اجرا در استان گیالن)فنون مذاکره ومدیریت جلسات1398/06/021398/06/06یوسف پورمحمد رضاگیالن1631

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05رضاپور نویدهفاطمهگیالن1632

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04قمیمحمدباقرگیالن1633

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1634

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12حامیان رودسریعلیرضاگیالن1635

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12کافی کسمائیرضاگیالن1636

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12ربیعی زادحمیدگیالن1637

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن1638

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13برومند خاجانیپروینگیالن1639

سیده لیالگیالن1640
جوادی نیاصومعه 

سرائی
فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12فالح پور سالکویهفرزانهگیالن1641

فعالاصول سرویس و نگهداری لیفتراک1398/06/101398/06/13یعقوبی سرملیاحمدگیالن1642

1398/06/161398/06/17شمالیآیداگیالن1751
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27صادق موسویسید آرشگیالن1752
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن1753

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27شاکرقصابسراییمحسنگیالن1755

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27ضامنی رودپیشیعباسگیالن1756

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27طوفانیبابکگیالن1757

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1759

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26ضیاء شمسعلیرضاگیالن1760

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26اکباتانی نژادشبنمگیالن1761

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26لطیفیمهیارگیالن1762

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27حبیبی ماچیانیمهدیگیالن1763

فعال(مجازی- غیر حضوری )سرویس و نگهداری خودرو 1398/06/231398/06/27فالح علی پورارباستانرامینگیالن1764

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26برومند خاجانیپروینگیالن1765

سیده لیالگیالن1796
جوادی نیاصومعه 

سرائی
فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26رحمتیشهرامگیالن1797

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن1798

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1799

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1800

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02شریف نیامهدیگیالن1801

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02لطفی خرشکیفردوسگیالن1802

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02آبائیحسینگیالن1803

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1804

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02فالح علی پورارباستانرامینگیالن1805

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverمرادپورهومانلرستان1806

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCداودیعلی محمدلرستان1807

فعالA مقدماتی 1398/06/021398/06/05PLCگودرزیوحیدلرستان1808

فعالمقدماتی1398/06/021398/06/05Wincc Flexibleترابیفریدلرستان1826

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06صادقی فردشهراملرستان1827

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05پارسامحمد رضالرستان1828

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05غالمیعلیرضالرستان1829

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05محمودیسعیدلرستان1830

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05درویشیانداودلرستان1831

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05سعیدی کیاعلیلرستان1832



فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05کوشکیمعصومهلرستان1833

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05مبینی پوررویالرستان1834

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05یاراحمدیجلیللرستان1835

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05امیدیفریبالرستان1836

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05ساریابوالفضللرستان1837

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05ساریفاطمهلرستان1838

فعالLXسیستم ترمز و تعلیق سمند 1398/06/021398/06/05گل ورانیمجتبیلرستان1839

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05زرین بخشخسرولرستان1840

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05سیفیمژگانلرستان1841

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05تقویمحمدحسنلرستان1842

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/06/021398/06/05سلیمانیفاطمهلرستان1843

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05فالح نژادزاهدلرستان1844

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05مهرپورایرجلرستان1845

فعالKerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1398/06/021398/06/05مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1846

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12حسنپورسمیرالرستان1847

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12منصوریصدیقهلرستان1848

فعالالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1398/06/091398/06/12مومنی روستاییسمیهلرستان1849

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12معصوم زادهرضالرستان1850

فعالABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار1398/06/091398/06/12مدیریسعیدلرستان1851

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12نعمتیمحسنلرستان1852

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12نورعلیسعیدلرستان1853

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/06/091398/06/12والیزادهرامینلرستان1854

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12موسویسید مجتبیلرستان1855

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12کریمی نورآبادیپروینلرستان1856

فعالمدیر فنی آسانسور1398/06/091398/06/12هوشمندیحسنلرستان1857

1398/06/161398/06/17پورمحسنینوشینلرستان1858
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17نعمت الهیهادیلرستان1859
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27پرهاماحمدلرستان1860

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27فالحیمختارلرستان1861

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27قنبری مزلقانمهدیلرستان1862

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27نقی بیرانوندایوبلرستان1863

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26بازوندروح الهلرستان1864

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26منصوریصدیقهلرستان1865

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26زمانی وردیمهرانلرستان1866

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26غالمیاحمدلرستان1867

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26عالی پورمهردادلرستان1868

1398/06/231398/06/26نظام االسالمیمحمدلرستان1869
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27درویشیانداودلرستان1870

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27کریمی صدراسماعیللرستان1871

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27نقی بیرانوندایوبلرستان1872

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26میرزاییمنصورهلرستان1873

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26امیدیفریبالرستان1874

1398/06/231398/06/26نوری عالممحمدلرستان1875
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمتره و برآورد1398/06/231398/06/26سعیدی کیاعلیلرستان1876

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26آزادبختشهابلرستان1877

1398/06/231398/06/27ترابیفریدلرستان1878
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26مرادپورهومانلرستان1879

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26رجبیسمیهلرستان1880

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02ضرونیکیومرثلرستان1881

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02نیریحسینلرستان1882

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02وفایی مقدمسید صادقلرستان1883

فعالپرورش زنبور عسل پیشرفته1398/06/301398/07/02میرزائیمسعودلرستان1884



فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03مرزبانصادقلرستان1885

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverدالوریخیاممازندران1886

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06اسفندمداحمدمازندران1887

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06اکبرنژاد سارویحبیبمازندران188

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06حسن پورمحمدمازندران1889

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06ریاحیعباسعلیمازندران1900

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05ارشادیانکورشمازندران1901

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05پورعباس کتی سریحمیدمازندران1902

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05طاهریانسعیدمازندران1903

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05اسدی لموکیرضامازندران1904

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05حسینیمرتضیمازندران1905

فعالبهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر1398/06/021398/06/05کیانیزهرامازندران1906

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05حسین زاده مقدماعتمادمازندران1907

فعالتکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان1398/06/021398/06/05هاشمی قادیسیدموسیمازندران1908

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05عاشوریرویامازندران1909

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05جعفریانمعصومهمازندران1910

فعالتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1398/06/021398/06/05مختاریمهنازمازندران1911

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05دشتیجلیلمازندران1912

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05میرباقریحامدمازندران1913

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06منتظریشایانمازندران1914

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/021398/06/05شریفیانندا بیگممازندران1915

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1916

فعالمقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا1398/06/021398/06/05طالئی رادطهمازندران1917

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05باقریعباسعلیمازندران1918

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05رضائی بشلیمهدیمازندران1920

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05رمضانیشیروانمازندران1921

فعالShop Millبرنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرز1398/06/021398/06/05قاسم پورمهدیمازندران1922

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05محمد پور شکتاییمحمودمازندران1923

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12اکبرزاده روشنغالمرضامازندران1924

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12ملکی مجداعظممازندران1925

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05بهادریمحمد مهدیمازندران1926

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12گیلمحمدمازندران1927

فعالB مقدماتی 1398/06/091398/06/12PLCرحیمی تاکامیبهروزمازندران1928

فعال( پیشرفته1سطح  )1398/06/091398/06/12Revit Architectureحسینیمرتضیمازندران1929

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12باقریعباسعلیمازندران1930

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12عبدیمجتبیمازندران1931

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12طاهری بازیارخیلیسیداحمدمازندران1932

فعالطراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398/06/091398/06/12قدمی نجارکالییهادیمازندران1933

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13عاشوریرویامازندران1934

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12شهریاریمحمد ابراهیممازندران1935

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12محمدیحسنمازندران1936

1398/06/161398/06/17شریفی ایزدیزکیهمازندران1937
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOخلیلیمحسنمازندران1938

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOمیریان سید محلهسید مهدیمازندران1939

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27قاسم پورمهدیمازندران1940

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27سوداگریان امیریمجیدمازندران1941

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27هدیه لمرساالرمازندران1942

فعال(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک خودرو1398/06/231398/06/27شعبانیمسلممازندران1943

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25ارشادیانکورشمازندران1944

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25قدمی نجارکالییهادیمازندران1945

فعالبرنامه ریزی تولید1398/06/231398/06/26باقریعباسعلیمازندران2052



فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03اکبریحسینمازندران2053

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26حسینیسید مجتبیمازندران2054

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26نیازیانعلیرضامازندران2055

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26طاهری بازیارخیلیسیداحمدمازندران2056

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26صالحی زرخونیرحمت الهمازندران2057

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26کاظمیلطف الهمازندران2058

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26محمدیحسنمازندران2059

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26رزاقیحدیثهمازندران2060

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26محمدزادهزهرامازندران2061

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26نوریان قادیکالیینویدمازندران2062

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26گل پیکررادامیر حسینمازندران2080

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26اسفندمداحمدمازندران2081

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26قلی زاده مرزناکییوسفمازندران2082

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26هدیه لمرساالرمازندران2083

1398/06/231398/06/26پورعباس کتی سریحمیدمازندران2084
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27کیانیزهرامازندران2085

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26حسین زاده مقدماعتمادمازندران2086

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26خان پورکاظممازندران2087

فعالکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1398/06/231398/06/26رحمانیمحمد علیمازندران2088

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26عاشوریرویامازندران2089

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26عزیزیاعظممازندران2090

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02آقاجانی افراپلیعلیمازندران2095

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02صالحی زرخونیرحمت الهمازندران2096

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران2097

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02واحدیوحیدمازندران2098

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02برزگرسید علیمازندران2099

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02حشمتیمیثممازندران2100

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02الطفحسینمازندران2101

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02گل پیکررادامیر حسینمازندران2102

فعالeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398/06/301398/07/02رحیمی تاکامیبهروزمازندران2103

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02صدیقی هشتجینمحمدرضامازندران2104

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02مصطفی پورصالدقمازندران2105

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02مصطفویسید علیمازندران2106

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02اصغرپورحسینمازندران2107

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02طاهریانسعیدمازندران2108

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02عباسیمحمد رضامازندران2109

فعالمنبت و کنده کاری روی چوب1398/06/301398/07/02پزشکیافشینمازندران2110

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03اکبرنژاد سارویحبیبمازندران2111

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03ایرانمهرسکینهمازندران2112

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03لوایینرمینمازندران2113

فعال1398/06/021398/06/05Dreamweaverجعفریکبریمرکزی2114

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06جعفریمحمدرضامرکزی2115

فعالآسانسورهای فوق کم مصرف1398/06/021398/06/05غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی2116

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی2117

شمس الهمرکزی2118
عبدالحسینی 

کردیجانی
1398/06/021398/06/05

پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(مشاغل
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05پاپیمجتبیمرکزی2119

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05حقانیسمیهمرکزی2120

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05عبدالحسینیمهدیمرکزی2121

فعالمعرق و منبت1398/06/021398/06/12خیرخواهحسینمرکزی2122

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04حسینیمهدیمرکزی2123



فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04زارعیرضامرکزی2124

1398/06/021398/06/06خادم زادهنجمامرکزی2125
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعال آبگرمکن دیواری گازسوز1398/06/091398/06/12مالمیررضامرکزی2126

فعالبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398/06/091398/06/12منجزیسعیدمرکزی2127

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12اکبریمیثممرکزی2128

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12مهدویمجیدمرکزی2129

فعال( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 1398/06/091398/06/12مهرادسیامکمرکزی2130

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13حقانیسمیهمرکزی2131

فعالکشت زعفران1398/06/091398/06/12زاهدیمریممرکزی2132

فعال( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 1398/06/091398/06/12حسنیسجادمرکزی2133

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12عسگریاکرممرکزی2134

1398/06/161398/06/17غالمیبانومرکزی2135
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26استاداکبریصدیقهمرکزی2136

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26آقامحمدیمرضیهمرکزی2182

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26خاکبازمریممرکزی2183

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03توکلیمهرانمرکزی2184

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26خادم زادهنجمامرکزی2185

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26مالمیررضامرکزی2186

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26جاویدان فربهناممرکزی2187

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26باقریزهرامرکزی2188

1398/06/231398/06/26مظفریحسینمرکزی2189
 در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه PLCسیستم های کنترل منطقی 

Plc Station in Water Management Systemsها
فعال

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26حقانیسمیهمرکزی2190

1398/06/231398/06/26ملکیسعیدمرکزی2191
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26روشنطیبهمرکزی2192

فعالبرنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل های صنعتی در خط تولید1398/06/301398/07/02نادریحمیدمرکزی2193

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02منجزیسعیدمرکزی2194

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02احدیسمانهمرکزی2195

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03جعفریمحمدرضامرکزی2196

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02باقریزهرامرکزی2197

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02شفیعیحسینمرکزی2198

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان2199

فعالunder cloths(1)الگوسازی و دوخت 1398/06/021398/06/05افرازامامههرمزگان2200

فعالیخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک1398/06/021398/06/05قاسمیصادقهرمزگان2201

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05اکبریسپیدههرمزگان2202

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12جمالیحجت الههرمزگان2203

فعال( Module G1,G2 )جوشکاری گاز 1398/06/021398/06/12ذاکری درباغیمحمدهرمزگان2204

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان2205

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/06/021398/06/06دهقانی سلطانیرقیههرمزگان2206

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد )کارآفرینی اجتماعی 1398/06/021398/06/05ذاکری نسبفاطمههرمزگان2207

فعالTwincat3بکهوف - 2نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی1398/06/021398/06/04شهیدی پورسیدمسعودهرمزگان2208

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05رنجبریمریمهرمزگان2209

فعالورمی کمپوست1398/06/021398/06/05عبدالهیحواهرمزگان2210

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13جلیلیابراهیمهرمزگان2211

فعال(مجازی- غیر حضوری  )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/06/091398/06/12افسردهاحسانهرمزگان2212

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12جانی پورلیالهرمزگان2213

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12رنجبریمریمهرمزگان2214

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOرضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان2215

فعالایمنی در برق1398/06/231398/06/25حسینیسید علی اصغرهرمزگان2216

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26اکبریسپیدههرمزگان2217

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26افسردهاحسانهرمزگان2218

فعالتفسیر فیلمهای رادیوگرافی1398/06/231398/06/26جمالیحجت الههرمزگان2219

فعالتولید تراریوم1398/06/231398/06/26دهقانی سلطانینرجسهرمزگان2220

فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26ذاکری نسبفاطمههرمزگان2221



فعالتولید چمن1398/06/231398/06/26قاسمی پور افشارافسانههرمزگان2222

فعالجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398/06/231398/06/26کمالیعلی اصغرهرمزگان2223

فعالزیورآالت چوبی1398/06/231398/06/26انوریشیالهرمزگان2224

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27بناپور حمیدیامیرهرمزگان2225

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان2226

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1398/06/231398/06/27مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان2227

فعالعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1398/06/231398/06/26حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان2228

1398/06/231398/06/27معین نیاکاظمهرمزگان2229
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1398/06/231398/06/26حسن نژادمحمدابراهیمهرمزگان2230

فعالمونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی1398/06/231398/06/26ژالهرویاهرمزگان2231

فعالاصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی1398/06/301398/07/02دهقانی سلطانینرجسهرمزگان2232

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02محمدیعایشههرمزگان2233

فعالایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری1398/06/301398/07/02ذاکری درباغیمحمدهرمزگان2234

فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02شمسیرضیههرمزگان2235

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02قاسمی عمانیمریمهرمزگان2236

فعالبهره برداری و انتخاب –اصول نصب  –کابلهای توزیع 1398/06/301398/07/02رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان2237

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02بهنامیاصغرهرمزگان2238

فعال2مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/301398/07/02جلیلیابراهیمهرمزگان2239

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03لطفیمجتبیهرمزگان2240

فعال(5s)نظام آراستگی محیط 1398/06/301398/07/02حسن پورخدیجههرمزگان2241

فعال  دو فرکانسهGpsبرداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و 1398/06/021398/06/04فتحیان راسخعلیهمدان2242

فعالتکنولوژی آموزشی1398/06/021398/06/05صالحیعلی اصغرهمدان2243

فعال(Module M4-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 1398/06/021398/06/05خلیلیعباسهمدان2244

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05شریفی تراباعظمهمدان2445

فعالحسابداری مالیاتی1398/06/021398/06/05نیکونامسودابههمدان2246

فعالحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398/06/021398/06/05زرین وفاعلیرضاهمدان2247

فعالطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1398/06/021398/06/05لطفیمهدیهمدان2248

فعال( دی9اجرا در مرکز  ) 1مدیریت موتور مقدماتی 1398/06/021398/06/05مجیدیرسولهمدان2249

1398/06/021398/06/06حامیانسمیراهمدان2250
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06شفیعیفاطمههمدان2251
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/021398/06/06فریدنیامجیدهمدان2252
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی مالتی پلکس1398/06/091398/06/12طاهریمحمد حسینهمدان2253

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13دوستخواهحمیدهمدان2254

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/06/091398/06/13سرابیمیثمهمدان2255

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13شریفی تراباعظمهمدان2256

فعالکاربری امور بانکی1398/06/091398/06/13نیکونامسودابههمدان2257

فعالهرس درختان میوه1398/06/091398/06/12ساسان شفیع نیاعلیهمدان2258

1398/06/091398/06/13اروانهفاطمههمدان2259
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13کاوسیمحمدهمدان2260
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/091398/06/13ملکیحسینهمدان2261
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

1398/06/161398/06/17عسگری نویدزهراهمدان2262
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17والیخواهنداهمدان263
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27دوستخواهحمیدهمدان264
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)ابزار شناسی تخصصی 1398/06/231398/06/27حدیدیمهدیهمدان2265

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/06/231398/06/27گمارمرضیههمدان2266



فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/06/231398/06/26فرخیمعصومههمدان2267

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26کاوسیمحمدهمدان2268

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/06/231398/06/26سهرابیرضاهمدان2269

فعالخالقیت1398/06/231398/06/26کزازیخدیجههمدان2270

فعالروشهای ارائه مطلب1398/06/231398/06/26سرمدی علیخانیرسولهمدان2271

فعالکاربرد اکسل در حسابداری1398/06/231398/06/26شریفی تراباعظمهمدان2272

1398/06/231398/06/26زندیهسعیدهمدان2273
 9اجرا در مرکز )(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو

(دی
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26آقائی ساالرآبادیامیرهمدان2274

فعال( دی9اجرا در مرکز  )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی 1398/06/231398/06/26موالزادهمحمد تقیهمدان2275

فعال1 پمپ سطح 1398/06/301398/07/02آل طاهاسید مسعودهمدان2276

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02کزازیخدیجههمدان2277

فعال4آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02زمانی نیاطیبههمدان2278

فعالE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398/06/301398/07/02محمدیروح الههمدان2279

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02حسینی راد زارعزهراهمدان2280

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02شمسیعاطفههمدان2281

فعالخراش روی فلز1398/06/301398/07/02گودرزیزهراهمدان2282

فعالACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1398/06/301398/07/02جهانیمحمد حسینهمدان2283

فعالهیدرولیک کاربردی1398/06/301398/07/02حصارخانیمحمدهمدان2284

فعال(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 1398/06/021398/06/06انتظاری زارچکاظمیزد2285

فعالLSاینورتر و سروو 1398/06/021398/06/05زارعشاهیمحمدیزد2286

فعالآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398/06/021398/06/06فطرسیمحمودیزد2287

فعالشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1398/06/021398/06/05کارگرمحسنیزد2288

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05جاللیفریبایزد2289

فعالدر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1398/06/021398/06/05حسین زادهمحمدرضایزد2290

فعالموتور ملی -2مولد قدرت تخصصی 1398/06/021398/06/05دهقانمحمدیزد2291

1398/06/021398/06/06باقری فردفاطمهیزد2292
 Microsoft Power Biهوشمندسازی کسب و کار)هوش تجاری 

(غیر حضوری- مجازی )مقدماتی
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/06/091398/06/12کرمیحمید رضایزد2293

فعالبرنامه ریزی درسی1398/06/091398/06/12عزیزی ابرقوییپروانهیزد2294

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/06/091398/06/12شورابیوجیههیزد2295

1398/06/161398/06/17طباطبائیزهراالساداتیزد2296
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/161398/06/17فتاحی اردکانیاعظمیزد2297
-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

-( مجازی
فعال

1398/06/231398/06/27دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد2298
- غیرحضوری ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی
فعال

فعالپیشرفته 1398/06/231398/06/26LOGOابوئیمحمدعلییزد2299

1398/06/231398/06/27باقیان یزدمرجانیزد2300
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26بیدکیمریمیزد2301

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/06/231398/06/26جهانیعصمتیزد2302

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/06/231398/07/03کریمیفاطمهیزد2303

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26طحانزهرهیزد2304

فعال(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 1398/06/231398/06/26فراشی ابرقویینرگسیزد2305

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/06/231398/06/26باقری فردفاطمهیزد2306

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27انتظاری زارچکاظمیزد2307

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/06/231398/06/27کالنتریسارهیزد2308

1398/06/231398/06/27رفیعی مجومرداعظمیزد2309
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

1398/06/231398/06/27کمالیانفاطمهیزد2310
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
فعال

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02افضلی سردسیرآزیتایزد2311

فعال(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1398/06/301398/07/02پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد2312

فعال(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/06/301398/07/02بقاییاحمدیزد2313



فعالA-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/06/301398/07/02امینی بهابادیصدیقهیزد2314

فعالبافت با گره های چهارگانه1398/06/301398/07/02سلطان عطارزهرهیزد2315

فعال(مجازی- غیرحضوری) IPC A610Dمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد1398/06/301398/07/03دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد2316

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


