
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09زینی زاده هریسسعیداذربایجان شرقی1

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09اجلیزهرااذربایجان شرقی2

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی3

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی4

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10کریمیکریماذربایجان شرقی5

فعال1398/07/131398/07/16LOGOاختیاروکالتیمهدیاذربایجان شرقی6

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی7

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی8

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23اصغریآذراذربایجان شرقی9

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی10

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23اختیاروکالتیمهدیاذربایجان شرقی11

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی12

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی13

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24رادآرزواذربایجان شرقی14

1398/07/211398/07/24باقیصمداذربایجان شرقی15

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

1398/07/281398/07/29نصیریپریسااذربایجان شرقی16
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی17
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01نشاطپرویزاذربایجان شرقی18

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی19

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01یوسفیسلماناذربایجان شرقی20

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01قاعدی خسروشاهیلعیااذربایجان شرقی21

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01مهائیعفتاذربایجان شرقی22

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01نقیلویعلیاذربایجان شرقی23

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01برزگریحسیناذربایجان شرقی24

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09افتخاریداوداذربایجان غربی25

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09رشیدیشلیراذربایجان غربی26

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09باختریکبریاذربایجان غربی27

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09محمدزادهشیدااذربایجان غربی28

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی29

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09قربانیناهیدهاذربایجان غربی30

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09مولودیفریدهاذربایجان غربی31

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09سعیدنسیمهاذربایجان غربی32

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09محبوبخواهزهرااذربایجان غربی33

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09مختاریانرقیهاذربایجان غربی34

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09مروتینازیاذربایجان غربی35

1398/07/071398/07/10رضازادهغالمرضااذربایجان غربی36
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10وصالیمهدیاذربایجان غربی37

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10رحمتیمنیژهاذربایجان غربی38

1398/07/131398/07/16بهروزیالمیرااذربایجان غربی39
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16محمدزادهشیدااذربایجان غربی40

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16هاشمی پور دیوشلیسیده سحراذربایجان غربی41

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16نعمتیخسرواذربایجان غربی42

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16سرافرازجمالاذربایجان غربی43

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16عباسیمحمداذربایجان غربی44

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16افتخاریداوداذربایجان غربی45

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



فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی46

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16وخشوریمیرمحمداذربایجان غربی47

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16پارسانیامعصومهاذربایجان غربی48

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16مولودیپریاذربایجان غربی49

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16مولودیفریدهاذربایجان غربی50

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCخوشوقتهیمناذربایجان غربی51

فعال-1398/07/131398/07/16LOGOنیریحسینلرستان80

1398/07/201398/07/23پاک نژادجعفراذربایجان غربی52
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23ابراهمیانحسیناذربایجان غربی53

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23محبوبخواهزهرااذربایجان غربی54

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23مختاریانرقیهاذربایجان غربی55

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23مروتینازیاذربایجان غربی56

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23قربانیناهیدهاذربایجان غربی57

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24محمدیمسعوداذربایجان غربی58

1398/07/211398/07/24آیرمپروانهاذربایجان غربی59
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24ییالقییاسیناذربایجان غربی60

1398/07/211398/07/24الهیاری تکانتپهمحمد رضااذربایجان غربی61

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01افتخاریداوداذربایجان غربی62

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی63

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی64

1398/07/281398/08/01جانفدای حقیقتفریبااذربایجان غربی65
آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک
فعال

1398/07/281398/08/02کیانیناصراذربایجان غربی66
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01مقدمحسیناذربایجان غربی67

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09طاعتیاسماعیلاردبیل68

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09توکل پوررودابهاردبیل69

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09عشقیمهیناردبیل70

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09آقازاده تولوناعظماردبیل71

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09ممی زادهوحیداردبیل72

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/07/061398/07/09نوروندماهیدهاردبیل73

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09انورنیاافسانهاردبیل74

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09بدایتیزیبااردبیل75

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09هاشمیمهنازاردبیل76

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09فرج پور نیریزهرااردبیل77

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09هژبریزهرااردبیل78

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10حاجی زادهعلیاردبیل79

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10محمدی جبه دارپرویزاردبیل80

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10نوروزیعطاالهاردبیل81

1398/07/071398/07/10فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل82
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10حسن زاده نمینسمیهاردبیل83

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10پناهپورحبیب اهللاردبیل84

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10فرهودیفردیناردبیل85

فعال1398/07/131398/07/16LOGOبرمایونسعیداردبیل86

1398/07/131398/07/16عسگریهاجراردبیل87
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16ممی زادهوحیداردبیل88

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17شوقیاسکندراردبیل89

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16آقازاده تولوناعظماردبیل90

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16عبدل زادهسکینهاردبیل91



فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16سلیمانیانزهرااردبیل92

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16یوسفیشهیناردبیل93

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17حاجی زادهعلیاردبیل94

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23قربانزادهغالم حسیناردبیل95

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23برمایونسعیداردبیل96

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23خلخالیسید سیامکاردبیل97

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23عموییعلیاردبیل98

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23فرج پور نیریزهرااردبیل99

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23مختارپور هشجیناعظماردبیل100

1398/07/201398/07/23ایمانپور مغوانمهنازاردبیل101
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23رنجبرییاسراردبیل102

1398/07/201398/07/24رخشیدنمنصوراردبیل103
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/07/201398/07/24محمدیبهروزاردبیل104
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23حسنیرقیهاردبیل105

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23شریفیعفتاردبیل106

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24عشقیمهیناردبیل107

1398/07/211398/07/24فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل108

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22شوقیاسکندراردبیل109

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01باقریاناکبراردبیل110

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01آقازاده تولوناعظماردبیل111

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01اسمعیلیعلیاردبیل112

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01افزونفرانکاردبیل113

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01سلیمانیانزهرااردبیل114

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01یوسفیشهیناردبیل115

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09آقائیمهراناصفهان116

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09رضیانسیدمسعوداصفهان117

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09عباسیسمیرااصفهان118

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09بهیارمهدیاصفهان119

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09زمان وزیریامیراصفهان120

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09پوربافرانیفاطمهاصفهان121

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08سلطانیحسنعلیاصفهان122

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08شریفعظیمهاصفهان123

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08عباسی جوزدانیمجیداصفهان124

1398/07/071398/07/10زمان پور بروجنیکامراناصفهان125
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10کاویانیعلیرضااصفهان126
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10صابری دورکیشهالاصفهان127

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10راونجیفاطمهاصفهان128

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16فرازبختنویداصفهان129

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16پناهنده آب و خاکمریماصفهان130

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16علینقی جمالوییفاطمهاصفهان131

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان132

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16آقا سید جعفری مفردفهیمهاصفهان133

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16زمان وزیریامیراصفهان134

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16مهابادیروح الهاصفهان135

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16فالح زادهمریماصفهان136

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان137

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16باقری باغبادرانینسریناصفهان138

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16بیدقیمبینااصفهان139



فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16نصرمنشزهرااصفهان140

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17الهامیفهیمهاصفهان141

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17عشقیمژدهاصفهان142

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17مرادیمهیناصفهان143

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17رضائیعوضاصفهان144

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23ملکیان نائینیزهرااصفهان145

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22اصفیمحمد مهدیاصفهان146

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23خداشناسمه جبیناصفهان147

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23طالبی سدهطیبهاصفهان148

1398/07/201398/07/23طاهریبهجتاصفهان149
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23سلیمانیاشرفاصفهان150

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23الیقیاحمدرضااصفهان151

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23ایمانی بیدگلیوجیههاصفهان152

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23علینقی جمالوییفاطمهاصفهان153

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23پوربافرانیفاطمهاصفهان154

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23سمیعی کیاسمیهاصفهان155

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23میرمسیبزهرااصفهان156

1398/07/211398/07/24سلطانیانزهرهاصفهان157
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24عشقیمژدهاصفهان158

1398/07/211398/07/24باقری تبارمحسناصفهان159

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01کریمیعلی اکبراصفهان160

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01معینیمهدیاصفهان161

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01حکیمیعلیاصفهان162

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01سلیمانیپریسااصفهان163

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01نادری دره شوریمهرداداصفهان164

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01خبازی آرانیمجیداصفهان165

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01هنرمندمهیناصفهان166

1398/07/281398/08/01اربابیمرضیهاصفهان167
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01فروزانفرفریدهاصفهان168

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01میرزاعلیانپرویناصفهان169

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09حسینیسید قاسمالبرز170

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09زنگانهعلی اصغرالبرز171

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09ساالروندمحبوبهالبرز172

1398/07/061398/07/09ادیبی خوکامبیزالبرز173
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/07/061398/07/09حیدریعلیالبرز174
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز175

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09اسداللهی مهرخدیجهالبرز176

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09اسماعیل زادهسیدمهدیالبرز177

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09گوهریمعصومهالبرز178

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09ترکمنسهیالالبرز179

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09طیبیمرتضیالبرز180

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08خزاییمهدیالبرز181

فعال1398/07/131398/07/16LOGOشوقیحجت الهالبرز182

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16شجاعی قمیزینبالبرز183

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16صاحب فصولیسعیدالبرز184

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16ماه نسائیاعظمالبرز185

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16امیدیجعفرالبرز186



فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16آقازادهصمدالبرز187

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16حیدرپورعلیالبرز188

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16قنبریحمیدالبرز189

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16اردالنیمژگانالبرز190

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16مجیدی صابریمعصومهالبرز191

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16اسماعیل زادهسیدمهدیالبرز192

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16عبدالملکیمعصومهالبرز193

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16ترکمنسهیالالبرز194

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16قاسم پور امامفاطمهالبرز195

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23ترکمنسهیالالبرز196

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23قنبری گروسیمرتضیالبرز197

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23وفایی نژادزینبالبرز198

1398/07/201398/07/23طیبیمرتضیالبرز199
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23ادریسیغالمرضاالبرز200

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23دانشعلیرضاالبرز201

1398/07/201398/07/24دیر بازمحمد هادیالبرز202
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز203

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23زنگانهعلی اصغرالبرز204

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23قنبری گروسیمرتضیالبرز205

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01سیفیمرتضیالبرز206

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01شاهی فاطمهالبرز207

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01گوهریمعصومهالبرز208

1398/07/281398/08/02رضائیروح الهالبرز209
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01حقانیمعصومهالبرز210

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01واشقانی فراهانیداریوشالبرز211

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01ادریسیغالمرضاالبرز212

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01شکوری فرفرشادالبرز213

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01ماه نسائیاعظمالبرز214

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09درویشیفرشتهایالم215

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09موسوی پورمرضیهایالم216

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10خرمینسرینایالم217

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16دردانه اینازیایالم218

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16محمدی تبارمنیژهایالم219

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16موسوی پورمرضیهایالم220

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16کیهانیطیبهایالم221

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23نظریمجتبیایالم222

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23فالحصنمایالم223

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24احمدیانمهنازایالم224

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24درویشیفرشتهایالم225

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01حسین آبادیمصطفیایالم226

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01خرمینسرینایالم227

1398/07/281398/07/29درویشیفرشتهایالم228
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01ایوانیزهراایالم229

1398/07/061398/07/09کشاورزیسیدحسینبوشهر230
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10باقریحسینبوشهر231

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10حیاتیزلیخابوشهر232

فعال1398/07/131398/07/16LOGOانبارکیرستمبوشهر233

فعال1398/07/131398/07/16LOGOبی باکمحمدرضابوشهر234

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17باقریحسینبوشهر235



فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17حیدریمحمدبوشهر236

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر237

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24ظفریانسیده صدیقهبوشهر238

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01هوشمندرضابوشهر239

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01محتجباعظمبوشهر240

1398/07/281398/07/29حسینی زادهسیده مرضیهبوشهر241
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/061398/07/10اسدیعلیرضاتهران242
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10افتخاریرؤیاتهران243
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10بقاییجلیلتهران244
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10پرداللیالتهران245
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10پورحسن مهربانانسیهتهران246
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10دستجانی فراهانیسعیدتهران247
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10سالمتبیتاتهران248
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10علی مردانی شهربابکینرگستهران249
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10فیلسوفلیالتهران250
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10محمدیلیالتهران251
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10مسافریمحمد رضاتهران252
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10نظارتیامیرتهران253
مختص مربیان استان تهران اجرا در )بهداشت روانی در محیط کار

(آن استان
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09برومند خشکبیجاریفاطمهتهران254

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09صائمیانمازیارتهران255

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09حسینی پویامهدیتهران256

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09بهزادیمرجانتهران257

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09اسدیمرضیهتهران258

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10رضا زاده سفیدهفرزانهتهران259

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10احمدینسرینتهران260

1398/07/131398/07/16دوست محمدیفاضلتهران261
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16حجتیمیناتهران262

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16اعرافیاسماعیلتهران263

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16سعیدیعباستهران264

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16حسینی پویامهدیتهران265

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16دولتیفاطمهتهران266

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16زمانی رادشرارهتهران267

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16هوشمندی زادهفریبرزتهران268

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCجبلیعلیرضاتهران269

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCمهمان نوازابوالفضلتهران270

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCهمتیمیثمتهران271

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23رفیعیسید جلیل الدینتهران272

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23زمانی رادشرارهتهران273

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23ضیغمیمحمدرضاتهران274

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22متوسلیانمجتبیتهران275

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23سلطانیمریمتهران276

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23بهزادیمرجانتهران277

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23مریدشاهرخ رضاتهران278

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24قربانیسمانهتهران279

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24مرزوقیزهراتهران280



1398/07/211398/07/24حسین زادهمحمودتهران281

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01اخالقیسیدمسعودتهران282

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01سعیدیعباستهران283

1398/07/281398/07/29اسدیمرضیهتهران284
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/08/02باحقیقتعبدالغفورتهران285
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/07/281398/08/02فاطمیسید محسنتهران286
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01جبلهعلی اکبرتهران287

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01عبدالوندعلی رضاتهران288

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30احمدینسرینتهران289

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01حسینیآزادهتهران290

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01حسینیسیدبرومندتهران291

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01مهمان نوازابوالفضلتهران292

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01عرش وزانعلیتهران293

1398/07/281398/08/01دوست محمدیفاضلتهران294
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01میراحمدیزهرهتهران295

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09داودیلیالچهار محال و بختیاری296

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09کوراوندمرضیهچهار محال و بختیاری297

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10محمدیاستیرهچهار محال و بختیاری298

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16کریمیان قهفرخینرگسچهار محال و بختیاری299

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16سلیمانی صابرزهرهچهار محال و بختیاری300

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17محمدیاستیرهچهار محال و بختیاری301

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17فرج زادهکبراچهار محال و بختیاری302

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17خدریسجادچهار محال و بختیاری303

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01مقیمیفاطمهچهار محال و بختیاری304

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09چوپانیرضاخراسان جنوبی305

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09خزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی306

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10قدیریهادیخراسان جنوبی307

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی308

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10باغستانیسمانهخراسان جنوبی309

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی310

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی311

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16دهقانیحسینخراسان جنوبی312

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی313

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17دالورملیحهخراسان جنوبی314

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی315

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23برکیانحمیدهخراسان جنوبی316

1398/07/201398/07/23دالکهسکینهخراسان جنوبی317
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23دالکهمعصومهخراسان جنوبی318
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23پروانه جلیلیسید محسنخراسان جنوبی319

1398/07/201398/07/24سمیع پورداودخراسان جنوبی320
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی321

1398/07/211398/07/24رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی322
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی323
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24طالبیریحانهخراسان جنوبی324

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01پاکدامنمحمدعلیخراسان جنوبی235



فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01دلیرعلیخراسان جنوبی236

1398/07/281398/07/29ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی237
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29باغستانیسمانهخراسان جنوبی328
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01عالمیفاطمهخراسان جنوبی329

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30طالبیریحانهخراسان جنوبی330

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی331

1398/07/061398/07/10تازه دلوجیههخراسان رضوی332
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10جعفرنیاساسانخراسان رضوی333
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10سامیمریمخراسان رضوی334
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10شوقی الئینبهمنخراسان رضوی335
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10شیردلزهراخراسان رضوی336
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10عرب تیموریظاهرخراسان رضوی337
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10غریب پورعلیرضاخراسان رضوی338
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی339
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی340
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی341
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی342
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/061398/07/10نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی343
مختص مربیان خراسان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(رضوی اجرا در آن استان
فعال

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09غریب پورعلیرضاخراسان رضوی344

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09ذاکری کالتفریدخراسان رضوی345

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی346

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09فاضلیاسماءخراسان رضوی347

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/07/061398/07/09باباییمحبوبهخراسان رضوی348

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09عظیمیساراخراسان رضوی349

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09پایدار رود معجنیعلیرضاخراسان رضوی350

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10سیدیسیدمهدیخراسان رضوی351

1398/07/071398/07/10جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی352
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10رادفرمسعودخراسان رضوی353
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10خرسندعلمدارخراسان رضوی354

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی355

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17سرابندیالیاسخراسان رضوی356

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16ایزدیمحمدخراسان رضوی357

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16واعظیمهدیخراسان رضوی358

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16صادق زادههاشمخراسان رضوی359

1398/07/131398/07/16ذاکری کالتفریدخراسان رضوی360
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16نبوی فردمهدیخراسان رضوی361

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی362

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی363

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16شیردلزهراخراسان رضوی364

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی365

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی366

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17صفائیآذرخراسان رضوی367

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17اشرفیحسنخراسان رضوی368



فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17صبریحسنخراسان رضوی369

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCطالییجوادخراسان رضوی370

1398/07/201398/07/24احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی371
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی372
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24انزواییآزادهخراسان رضوی373
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24آشوریمحمدرضاخراسان رضوی374
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24پرتوزانقدیرخراسان رضوی375
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی376
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24درویشیافسانهخراسان رضوی377
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24رحیمی آغ چشمهسمیهخراسان رضوی378
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24سامیمریمخراسان رضوی379
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24سروری یدکیرضاخراسان رضوی380
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24شیردلزهراخراسان رضوی381
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24صادق زادههاشمخراسان رضوی382
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24عرب تیموریظاهرخراسان رضوی383
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24غریب پورعلیرضاخراسان رضوی384
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی385
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی386
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24کسائیمیتراخراسان رضوی387
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24موسوی ازغندیسیده ملیحهخراسان رضوی388
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24یعقوبیرضوانخراسان رضوی389
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی390

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23شورابی ثانیسعیدخراسان رضوی391

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی392

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22محتشمعلیرضاخراسان رضوی393

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23اسدیفاطمهخراسان رضوی394

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23اسدی قلعه نیلیلیخراسان رضوی395

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23بلوکزریخراسان رضوی396

1398/07/201398/07/24کوشکباغیمهدیخراسان رضوی397
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23رستگارمقدم مؤدبعلیرضاخراسان رضوی398

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23سدویی اصفهانیرضاخراسان رضوی399

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی400

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24ذاکری کالتفریدخراسان رضوی401

1398/07/211398/07/24صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی402
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24سیدیسیدمهدیخراسان رضوی403

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24صادق زادههاشمخراسان رضوی404

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24نیک محمدی حسینی ئیاسماعیلخراسان رضوی405

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی406



فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی407

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24میرجلیلیامینخراسان رضوی408

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22سرابندیالیاسخراسان رضوی409

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01فتحیسمیهخراسان رضوی410

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی412

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01صبریحسنخراسان رضوی413

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01مداحامینخراسان رضوی414

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی415

1398/07/281398/07/29خرسندعلمدارخراسان رضوی416
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01رضایی فرمحمدرضاخراسان رضوی417

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01طالییجوادخراسان رضوی418

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی419

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30صفائیآذرخراسان رضوی420

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30میرجلیلیامینخراسان رضوی421

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01اسدی قلعه نیلیلیخراسان رضوی422

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01باقریعلیخراسان رضوی423

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01فخریانعذراخراسان رضوی424

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01مهراندیشمهدیخراسان رضوی425

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01نوبختمحمد تقیخراسان رضوی426

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01بابازادهنسرینخراسان رضوی427

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01شیردلزهراخراسان رضوی428

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10صاحبی فردزینبخراسان شمالی429

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10ارغوانمیناخراسان شمالی430

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16رحیم زادهعلیخراسان شمالی431

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17علی پورمهدیهخراسان شمالی432

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17صاحبی فردزینبخراسان شمالی433

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17امانیتیمورخراسان شمالی434

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17حسین آبادیحسنخراسان شمالی435

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17رحیمیاحمدخراسان شمالی436

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17کریمیکرمعلیخراسان شمالی437

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17هاشمیسیدعلیخراسان شمالی438

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23حسین نیامریمخراسان شمالی439

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23رزمیارولیخراسان شمالی440

1398/07/201398/07/24صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی441
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01حسین آبادیحسنخراسان شمالی442

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01رجبیرضاخراسان شمالی443

1398/07/281398/07/29ارغوانمیناخراسان شمالی444
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/061398/07/09دیلی نظرمحمدخوزستان445
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09عیسی وندمحمودیزینبخوزستان446

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09رایگانرضاخوزستان447

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09محمدیلیداخوزستان448

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09جمالیعبدالهخوزستان449

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09حسین پورمحمدخوزستان450

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09یوسفیروح اهللخوزستان451

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09سیاهی خلفمعصومهخوزستان452

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09قصری خوزانیسهیالخوزستان453

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09نفرسفید دشتیالهامخوزستان454

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان455

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09بقولیراضیهخوزستان456

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09خوش خلقیمریمخوزستان457

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09غالمیزهرهخوزستان458

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان459

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10احمدی پورسمیهخوزستان460



1398/07/071398/07/10پوینده مهرایمانخوزستان461
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10سخاجوامیدخوزستان462
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10قنواتیامینخوزستان463
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10شیروانی نژادبهارهخوزستان464

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10جرفیمهدیخوزستان465

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10نجاتیطاوسخوزستان466

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10حیدریمژگانخوزستان467

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان468

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16شکاری سردشتطیبهخوزستان469

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16عیسی وندمحمودیزینبخوزستان470

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16قاسمی فرمجتبیخوزستان471

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17حزبازادهاسماعیلخوزستان472

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16مفتوحلیالخوزستان473

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16غالمیزهرهخوزستان474

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16یزدیمریمخوزستان475

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16نادر زادهیوسفخوزستان476

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16نیسیفاطمهخوزستان477

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16منصوری اصلعبدالرضاخوزستان478

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16رضاییسهیالخوزستان479

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16موسی زادهلیالخوزستان480

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16هاشمیسیده نگینخوزستان481

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16کالنتریآزادهخوزستان482

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17پویان فرباقرخوزستان483

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17جوادنژادغالمحسینخوزستان484

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17رزم آورروح الهخوزستان485

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17کرکیعبدالرضاخوزستان486

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان487

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23غالمیزهرهخوزستان488

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23مفتوحلیالخوزستان489

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22زیدانیمحمدخوزستان490

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23اکرمی زاداقبالخوزستان491

1398/07/201398/07/24راهداری اشمالیابراهیمخوزستان492
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23آراستهحمیدهخوزستان493

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23رستاقیزهراخوزستان494

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23صحنعلیمعصومهخوزستان495

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23منجزیالبرزخوزستان496

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24تابانمصطفیخوزستان497

1398/07/211398/07/24حیدریمژگانخوزستان498
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24شنبدیناهیدخوزستان499
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24صالحیالهامخوزستان500
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24داودی اهوازیموناخوزستان501

1398/07/211398/07/24عبودزادهجعفرخوزستان502

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22حزبازادهاسماعیلخوزستان503

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01پویان فرباقرخوزستان504

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01رزم آورروح الهخوزستان505

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01سرملی سعیدسلطان محمدخوزستان506

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01قاسمی فرمجتبیخوزستان507

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01نیروزادمحمودخوزستان508

1398/07/281398/07/29نجاتیطاوسخوزستان509
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال



1398/07/281398/08/01رستاقیزهراخوزستان510
آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک
فعال

1398/07/281398/08/01نفرسفید دشتیالهامخوزستان511
آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01وطن پرستموسیخوزستان512

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان513

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01فروزانی بهبهانیلیالخوزستان514

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01موسی پورعبدالحسینخوزستان515

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01سودهزاهدخوزستان516

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01صحنعلیمعصومهخوزستان517

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01یزدیشهینخوزستان518

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09دوستانیرامینزنجان519

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09طاهریمیثمزنجان520

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09قزلباشحسینزنجان521

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09زارعمهینزنجان522

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09عزیزیمهناززنجان523

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09معروفخانیخدیجهزنجان524

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09محمدیسیده زهرازنجان525

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/07/061398/07/09مرادیرقیهزنجان526

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09شیرمحمدیمیثمزنجان527

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10اوصانلوفریبازنجان528

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10شریفیرویازنجان529

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10میانداریرقیهزنجان530

فعال1398/07/131398/07/16LOGOتاروردیمحمد رضازنجان531

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16بیگدلیهادیزنجان532

1398/07/131398/07/16عباسیحسنزنجان533
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17شریفیرویازنجان534

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCمنصوریمجتبیزنجان535

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23مسلمیعلیزنجان536

1398/07/201398/07/24حیدریکامرانزنجان537
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01بیگدلیفاطمهزنجان538

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01زارعمهینزنجان539

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01عزیزیمهناززنجان540

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01معروفخانیخدیجهزنجان541

1398/07/281398/08/01باقریبهارهزنجان542
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09کرامتیمحمد رضاسمنان543

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09نظامیسکینهسمنان544

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09جاللیعباسعلیسمنان545

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09کردیمرتضیسمنان546

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10حیدریاحمدسمنان547

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16ترابیسید مجتبیسمنان548

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17مسلممحمدرضاسمنان549

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23عامریفاطمهسمنان550

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23اکبریتیمورسمنان551

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23امینی درونهمحمدسمنان552

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23کرامتیمحمد رضاسمنان553

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23حسینیسیداسمعیلسمنان554

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24شاهیمحمدرضاسمنان555

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24مسلممحمدرضاسمنان556

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01میرکوعذراسمنان557

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01سلمانیداودسمنان558

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان559

1398/07/061398/07/09خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان560
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09سراوانیجاللسیستان و بلوچستان561



فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09سارانی ادیمیسکینهسیستان و بلوچستان562

فعال1398/07/131398/07/16LOGOحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان563

1398/07/131398/07/16سرابندیافسانهسیستان و بلوچستان564
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان565

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان566

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16عنانیزینبسیستان و بلوچستان567

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16حرماک زائیعبدالهسیستان و بلوچستان568

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16شهرکیفتانهسیستان و بلوچستان569

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان570

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان571

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17توان پورمریمسیستان و بلوچستان572

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17نامجومهدیسیستان و بلوچستان573

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23رئیسیسمیهسیستان و بلوچستان574

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23سراوانیجاللسیستان و بلوچستان575

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23شهرکیفتانهسیستان و بلوچستان576

1398/07/201398/07/23حرماک زائیعبدالهسیستان و بلوچستان577
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان578
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان579
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23گرگیج نیای قدیممحمد عثمانسیستان و بلوچستان580
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان581
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان582

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان583

1398/07/211398/07/24فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان584
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان585

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24توان پورمریمسیستان و بلوچستان586

1398/07/211398/07/24اصغریاحمدسیستان و بلوچستان587

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان588

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01پودینهحسینسیستان و بلوچستان589

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01صمیمیحامدسیستان و بلوچستان590

1398/07/281398/07/29آریانفرحسینسیستان و بلوچستان591
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان592
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان593
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01رئیسیسمیهسیستان و بلوچستان594

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان595

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان596

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30توان پورمریمسیستان و بلوچستان597

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30نامجومهدیسیستان و بلوچستان598

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01آبیل صغیرزینبسیستان و بلوچستان599

1398/07/281398/08/01خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان600
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09حق شناسابوطالبفارس601

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09محسنیهادیفارس602

1398/07/061398/07/09باستان پورغالمرضافارس603
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال



1398/07/061398/07/09سعیدپورمحمد رضافارس604
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

1398/07/061398/07/09وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس605
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09ساداتسید شریففارس606

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09مدنی قهفرخیمرضیهفارس607

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس608

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09شفیعیلیالساداتفارس609

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09محمدیمهدیفارس610

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09شریفیمریمفارس611

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09برامکیطاهرهفارس612

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09عبدلیمهروشفارس613

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09سیاحنرگسفارس614

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09مشوشمحبوبهفارس615

1398/07/071398/07/10دهقانیکامرانفارس616
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10دولت خواهاحمدفارس617
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10کنعانیاسماعیلفارس618
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10کاظمیقاسمفارس619

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10غالمیهاشمفارس620

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10غالمی شهر آبادیجلیلفارس621

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10رضاخانیمحمد رضافارس622

فعال1398/07/131398/07/16LOGOحق شناسابوطالبفارس623

1398/07/131398/07/16غالمیهاشمفارس624
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16ساداتسید شریففارس625

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16هوشیاربهمنفارس626

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16ادب پورخدیجهفارس627

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16رفیعیفاطمهفارس628

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16سیاحنرگسفارس629

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16عبدلیمهروشفارس630

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16مشوشمحبوبهفارس631

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17اکبریمحمدرضافارس632

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17بهرامیانپریوشفارس633

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17توکلیحمیدفارس634

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17توکلی آغچغلوهیلدافارس635

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17حق شناسجالل الدینفارس636

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17راستیانزهرافارس637

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17زادسرعبدالرضافارس638

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17زارعیمحمودفارس639

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17شهریورسانازفارس640

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17عباسیاحمد رضافارس641

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس642

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17قطبیفائضهفارس643



فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17قناعت پیشهعبدالرسولفارس644

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17لطفی نژادعبداهللفارس645

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17مرادی عملهچمرانفارس646

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17مستفیضیاعظمفارس647

فعال(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبار1398/07/131398/07/17مسعودیزهرهفارس648

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17رضاخانیمحمد رضافارس649

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCمحسنیهادیفارس650

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23رحیمیزیبافارس651

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23آرشاممریمفارس652

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23کریمیمیترافارس653

1398/07/201398/07/23شمشیری فردعرفانفارس654
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23میرقادریسیدعلیرضافارس655

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23نقی زاده جهرمیمصطفیفارس656

1398/07/201398/07/24ابوالقاسمیپیمانفارس657
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24اکبرزادهغالمعباسفارس658
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24ایزدشناس جهرمیحسینفارس659
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24باقریمعصومهفارس660
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24بنائیسعیدهفارس661
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24تقی زاده  الکانیفاطمهفارس662
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24حبیبیفرامرزفارس663
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24رضاییعلیفارس664
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24روشناصغرفارس665
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24زارعیمحمودفارس666
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24زارعی سکه روانیصدرالهفارس667
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24شمسمحمدکاظمفارس668
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24طاهریارمغانفارس669
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال



1398/07/201398/07/24عاشوریاصغرفارس670
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24فخریحسینفارس671
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24قاسمیاحمدفارس672
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24قناعت پیشهعبدالرسولفارس673
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24موسوی علی آبادیسیده سارافارس674
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24نجات الهیسید بدرالدینفارس675
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان-)(و مشاغل
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24صابریمحمدفارس676

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24مرادنژادحسینفارس677

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24کاظمیقاسمفارس678

1398/07/211398/07/24دهقانیکامرانفارس679

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

1398/07/211398/07/24زردشتمحمد جوادفارس680

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01رضاخانیمحمد رضافارس681

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01زارع پورحیدرفارس682

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01بهرامیانپریوشفارس683

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01توکلیحمیدفارس684

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01راستیانزهرافارس685

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس686

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01قطبیفائضهفارس687

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01قناعت پیشهعبدالرسولفارس688

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01مستفیضیاعظمفارس689

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01مسعودیزهرهفارس690

1398/07/281398/07/29ایرانمنشسمانهفارس691
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29غالمی شهر آبادیجلیلفارس692
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/08/02انصاری فردمحمد مهدیفارس693
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/07/281398/08/02زارععلی رضافارس694
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال



1398/07/281398/08/02موسویسید محمد باقرفارس695
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/07/281398/08/02یعقوبی زاده فردسعید رضافارس696
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01حسینیسیده فاطمهفارس697

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01گوهری پورفردمهنازفارس698

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30شورکیمحمد مهدیفارس699

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30یزدان پناهلیالفارس700

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01محسنیهادیفارس701

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01ابوالقاسمیپیمانفارس702

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01محمدی ن   ژ ادحسنفارس703

1398/07/281398/08/01حیدرپناهکورشفارس704
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09موسوی نژادسیددارابقزوین705

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09بهبودیسمیراقزوین706

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09رمضانیاکبرقزوین707

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09رحمانیامیدقزوین708

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09رحمانیمجیدقزوین709

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09رحمنیفرشیدقزوین710

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09طاهرخانیعلیقزوین711

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09دولتیپریساقزوین712

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10کرمیخدیجهقزوین713

فعال1398/07/131398/07/16LOGOطهماسبیمحمدعلیقزوین714

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17قنبریمحمدقزوین715

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16انصاری رامندینورالهقزوین716

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16خسرو نژادعلیقزوین717

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16اینانلوچرخلوسلمانقزوین718

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16رحمنیفرشیدقزوین719

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16نظریولی الهقزوین720

1398/07/131398/07/16دیده بانمحمودقزوین721
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17کرمیخدیجهقزوین722

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17معدنی پورفاطمهقزوین723

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17کشاورز معتمدیمهدیقزوین724

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCموسوی نژادسیددارابقزوین725

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23موسوی نژادسیددارابقزوین726

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین727

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24طاهرخانیمهدیقزوین728

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24محمد خانیعلیقزوین729

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22قنبریمحمدقزوین730

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01مقدمکریمقزوین731

1398/07/281398/07/29معدنی پورفاطمهقزوین732
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01مهرافشارعاطفهقزوین733

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09توسلیلیالقم734

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16قادریزهراقم735

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23امامینفیسهقم736

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23کیومرثینسرینقم737

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09نگاریوحیدکردستان738

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09رستمیهادیکردستان739

1398/07/061398/07/09زارعیمحمدکردستان740
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09رضائیفرزادکردستان741

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09ستایشنسرینکردستان742

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09فرجیخرامانکردستان743



فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09ایپکینسترنکردستان744

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09مالکیسهیالکردستان745

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09معظمیحکیمهکردستان746

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09افشاریانسهرابکردستان747

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/07/061398/07/09مفیدیهنگامهکردستان748

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10خطائیپرستوکردستان749

فعال1398/07/131398/07/16LOGOرضائیمرتضیکردستان750

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17زندیبهاء الدینکردستان751

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16رحیمی نژادحیدرکردستان752

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16سرومیلیعبدالرضاکردستان753

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16اسدیوسطکردستان754

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16موچانیامیرکردستان755

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17جعفریکورشکردستان756

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCلطفیمسعودکردستان757

1398/07/201398/07/23زارعیمحمدکردستان758
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23فتحیفرشتهکردستان759

1398/07/211398/07/24شمسیثریاکردستان760
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22زندیبهاء الدینکردستان761

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01مهرنیاجمالکردستان762

1398/07/281398/07/29فالحیژیالکردستان763
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01رضائیآرمانکردستان764

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01قانعیبهروزکردستان765

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01محمدیمیالدکردستان766

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30سیدیآرزوکردستان767

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01نیازمندمسعودکردستان768

1398/07/281398/08/01رستمیهادیکردستان769
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopانجم شعاعفاطمهکرمان770

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopبرزگریداهللکرمان771

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopجعفرینادیاکرمان772

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopحاج ملکمحبوبهکرمان773

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopحاجی زاده خنامانیزهراکرمان774

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopحالج زاده راوریرضاکرمان775

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopزارع زاده نوروزیمیناکرمان776

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopساالری سعیدیمنصورکرمان777

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopسمیعیسید علیکرمان778

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopشریف زادهسهیالکرمان779

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopعباس زادهمدیحاکرمان780

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopعربپوربتولکرمان781

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopمحمدیسعیدکرمان782

فعال(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)1398/07/061398/07/10Photo Shopمیرزاییعباسکرمان783

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09شیبانیفرزادکرمان784

فعال3تراش تخصصی 1398/07/061398/07/09موسی پورهادیکرمان785



فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09آرانحسینکرمان786

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/061398/07/09پورعسکریوحیدکرمان787

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09برزکارسجادکرمان788

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09شیبانیفرشادکرمان789

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09بهرامهطاهرهکرمان790

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10خواجه حسنی رابرینجمهکرمان791

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10علیزادهزهراکرمان792

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10کیان فردهوشنگکرمان793

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17بنی اسدعلیکرمان794

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16جاویداننفیسهکرمان795

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16شیخ اسدیمحمدعلیکرمان796

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16شیبانیفرشادکرمان797

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16امیریفرشته الساداتکرمان798

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16بهرامهطاهرهکرمان799

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16رحیم نژادمحسنکرمان800

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16شیبانیفرزادکرمان801

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17انجم شعاعفاطمهکرمان805

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17حسین زادهمحمد جوادکرمان806

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17گروهی ساردوارسالنکرمان807

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17هاشمی نژادروح الهکرمان808

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23قاسمیامینکرمان809

1398/07/201398/07/24گوریحسینکرمان810
مختص مربیان استان  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24امامی پوراحسانکرمان811
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24آتش پنجهپیمانکرمان812
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24بهرام نژادفرانککرمان813
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24جعفرینادیاکرمان814
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24حاجی زاده خنامانیزهراکرمان815
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24حسیبیملیحهکرمان816
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24خراسانیزهرهکرمان817
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24خواجه حسنی رابرینجمهکرمان818
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان819
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24رشیدی زرندیسمیهکرمان820
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24رشیدیمیناکرمان821
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24رنجبرمجیدکرمان822
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24شفیعیمهرانکرمان823
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24شیخیمرتضیکرمان824
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24صباغ کرمانیاللهکرمان825
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24علیزادهزهراکرمان826
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان827
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24کیانیشیماکرمان828
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال



1398/07/201398/07/24محسنی تکلوجهان افروزکرمان829
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24مددی ماهانیمحبوبهکرمان830
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

1398/07/201398/07/24مهدی زادههداکرمان831
مختص مربیان استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(کرمان اجرا در آن استان
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22حسین زادهمحمد جوادکرمان832

1398/07/201398/07/23اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان833
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24حسنی کبوترخانیحسینکرمان834

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24شیبانیفرزادکرمان835

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24موسی پورهادیکرمان836

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24کارگر راوریمحمودکرمان837

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24سمیعیسید علیکرمان838

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24عربپوربتولکرمان939

1398/07/211398/07/24فتحی زادهسجادکرمان940

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22بنی اسدعلیکرمان941

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01شیبانیفرزادکرمان942

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01موسی پورهادیکرمان943

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01عاقلی گوکیمعصومهکرمان944

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01هاشمی نژادروح الهکرمان945

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01ثمره جاللییدالهکرمان946

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01یعقوبی ساردورضاکرمان948

1398/07/281398/07/29موسائیسیمین دختکرمان949
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01حسین زادهمحمد جوادکرمان950

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01کمشکیبتولکرمان951

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01قاسمیامینکرمان953

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30سمیعیسید علیکرمان954

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30صباغ کرمانیاللهکرمان955

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01حسن شاهی راویزحسنکرمان956

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01شیبانیفرزادکرمان957

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01خواجه حسنی رابرینجمهکرمان958

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01خواجویی گوکیملیحهکرمان959

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09منصوریفرهادکرمانشاه960

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09اکبریمهینکرمانشاه961

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09منصوریاننسرینکرمانشاه962

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08نوروزنژادارسالنکرمانشاه963

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09حیدریفرهمندکرمانشاه965

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16منصوریفرهادکرمانشاه966

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16جمالیژالهکرمانشاه967

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16جوزیپرستوکرمانشاه968

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16داردرفشیالههکرمانشاه969

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه970

1398/07/131398/07/16بزرگیافشینکرمانشاه971
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

1398/07/131398/07/16بشیرینصورکرمانشاه972
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16ترکمهدیکرمانشاه973

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16حیدریفرهمندکرمانشاه974

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16رستمیحسینکرمانشاه975

فعالنقاشی با آبرنگ1398/07/131398/07/16غالمیمهردادکرمانشاه976

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23کریمیلقمانکرمانشاه977

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23سنجابینعمتکرمانشاه978

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23خدامرادیمنصورکرمانشاه979



فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه980

1398/07/201398/07/23هاشمیمریم الساداتکرمانشاه981
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22عزیزیانمیالدکرمانشاه982

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01محمدیجوانمیرکرمانشاه983

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01اکبریمهینکرمانشاه984

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01معتمدپورالههکرمانشاه985

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17عزیزیانمیالدکرمانشاه986

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد987

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد988

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد989

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09هدایت ناصرآبادسیده مریمکهگیلویه و بویراحمد990

فعال( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس1398/07/061398/07/09مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد991

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد992

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد993

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد994

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد995

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد996

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد997

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16هدایت ناصرآبادسیده مریمکهگیلویه و بویراحمد998

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد999

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد999

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1000

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1001

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1002

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد1003

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد1004

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23ذاکرزادهلیداکهگیلویه و بویراحمد1005

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد1006

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1007

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23شمشیری منصور خانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1009

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1010

1398/07/211398/07/24ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1011
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1012
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1013
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد1014

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1015

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد1016

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1017

1398/07/281398/07/29صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد1018
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1019
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1020

1398/07/281398/08/02تقوایی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد1021
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1022

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد1023

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1024

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1025

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1026

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09جرجانینادرگلستان1027

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09قره سوفلوشیماگلستان1028



فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09شاملوفاطمهگلستان1029

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09نقویسکینهگلستان1030

1398/07/071398/07/10بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1031
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال1398/07/131398/07/16LOGOشعبانیحسینگلستان1032

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16ابراهیم نژادرقیهگلستان1033

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16بهادرانیگانهگلستان1034

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17یانپیمنصورگلستان1035

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16حمزه پورسید علیگلستان1036

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16گالبینسرینگلستان1037

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17جهان تیغعلی اصغرگلستان1038

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23پاویزناصرگلستان1039

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23عرب حسینیمحبوبهگلستان1040

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23زنگانهموسی الرضاگلستان1041

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22طاهریابراهیمگلستان1042

1398/07/201398/07/23هاشم زائیمهدیگلستان1043
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22یانپیمنصورگلستان1044

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01گزمهسعیدگلستان1045

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01بزیحسینگلستان1046

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01رییسی جزیناصرگلستان1047

1398/07/061398/07/09عرفانیانایوبگیالن1048
پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )حفاظت از محیط زیست عمومی

(مشاغل
فعال

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09پیله ورعزیزگیالن1049

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09مصاحب چوبررقیهگیالن1050

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09میرفضلیسیده خوشقدمگیالن1051

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1052

1398/07/071398/07/10حسین زاده کاسانیلیالگیالن1053
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

1398/07/071398/07/10معبودمژدهیاسمعیلگیالن1054
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
فعال

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10آذریانفرزادگیالن1055

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17چربدست گسکریرضاگیالن1056

1398/07/131398/07/17خوشقدماسماعیلگیالن1057
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17دشتبانمهدیگیالن1058
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17ربیعی زادحمیدگیالن1059
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17صبوری ازادامیرگیالن1060
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17فتحی میاردانمریمگیالن1061
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17قاطعی فرمحمدرضاگیالن1062
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17قربانی پنچاهوحیدگیالن1063
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17کمالی خرم رودمهدیگیالن1064
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17مشعوفعلیگیالن1065
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17مهربان کلشتریسعیدگیالن1066
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17نجف پور الرسریسهیلگیالن1067
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17نگران لنگرودیپیمانگیالن1068
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن1069
مختص مربیان استان گیالن اجرا  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(در آن استان
فعال

فعالفرآوری خشکبار1398/07/131398/07/16کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن1070

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16فدائیرقیهگیالن1071



فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23حسن پورشهالگیالن1072

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23شادفلک دهیمحدثهگیالن1073

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22تیموری ماسولهمرتضیگیالن1074

فعال( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398/07/201398/07/22کریمی نیای رادمحمدگیالن1158

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1159

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1160

1398/07/211398/07/24خوشقدماسماعیلگیالن1161

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

1398/07/211398/07/24شادبهرمجیدگیالن1162

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

1398/07/211398/07/24ضیاء شمسعلیرضاگیالن1163

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22چربدست گسکریرضاگیالن1164

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01سعادت مباشریزهراگیالن1165

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن1166

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01دشتبانمهدیگیالن1167

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01آذرون جعفر آبادحسنگیالن1168

1398/07/281398/08/01حسین زادهطلعتگیالن1169
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

1398/07/281398/08/01فاضلیسیده لیالگیالن1170
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09ترابیفریدلرستان1171

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09دلفانفیروزلرستان1172

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09ملک محمودیداودلرستان1173

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09نعمت الهیحسینلرستان1174

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09مرادینیمالرستان1175

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09امرائیامینلرستان1176

فعالمدیریت آموزشی1398/07/061398/07/09بهمنیعلیلرستان1177

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09سیاه منصورسعیدلرستان1178

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09علی نیازیبالرستان1179

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09گودرزیفاطمهلرستان1180

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10فالحیمختارلرستان1181

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10قنبری مزلقانمهدیلرستان1182

فعال(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398/07/071398/07/10کریمی صدراسماعیللرستان1183

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10حسنوندداودلرستان1184

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1185

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10نقی بیرانوندایوبلرستان1186

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10ساکیمهدیلرستان1187

فعال1398/07/131398/07/16LOGOگودرزیوحیدلرستان1188

فعال1398/07/131398/07/16LOGOنیریحسینلرستان118

1398/07/131398/07/16شرفیمحمدلرستان1189
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16قربانیرسوللرستان1190

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16علیزادهوحیدلرستان1191

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16رادانعلیلرستان1192

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16محمودوندیعلیلرستان1193

فعال(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر1398/07/131398/07/16خادمیکبرالرستان1194

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16حسنوندداریوشلرستان1195

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17حیدریفهیمهلرستان1196

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17قنبری مزلقانمهدیلرستان1197

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17یاراحمدیغالم رضالرستان1198

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23حسنوندداریوشلرستان1199

فعالآسانسور هیدرولیک و پله برقی1398/07/201398/07/23سوری لکیعلیلرستان1200

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23جلیلیراضیهلرستان1201

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23میرزاپورمعصومهلرستان1202

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23نظریسیده مریملرستان1203



1398/07/201398/07/23بازوندروح الهلرستان1204
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23پاپی زاده قرعلیوندفریبالرستان1205
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/23یاری کاکاوندپریوشلرستان1206
پیش نیاز برای کلیه رشته )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(ها و مشاغل
فعال

1398/07/201398/07/24عزیزیمحمدلرستان1207
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

1398/07/201398/07/24نعمتیمحسنلرستان1208
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23ترابیفریدلرستان1209

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1210

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24رحمتی پورمهدیلرستان1211

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24قنبری مزلقانمهدیلرستان1212

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01معتمدیرضالرستان1213

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01یاری برئیعزیزالهلرستان1214

1398/07/281398/07/29حسنوندداودلرستان1215
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1216
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01کریمیفریدونلرستان1217

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01ولی پوراحمدلرستان1218

1398/07/281398/08/02قاسمی نژادخداکرملرستان1219
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01صارمیفاطمهلرستان1220

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01ترابیفریدلرستان1221

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01نعمت الهیحسینلرستان1222

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30حیدریفهیمهلرستان1223

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/07/281398/08/01سوری لکیعلیلرستان1224

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09ارشادیانکورشمازندران1225

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09خلیلیمحسنمازندران1226

فعال2شناخت آسانسور و پله برقی 1398/07/061398/07/09منصوری نیاسید صادقمازندران1227

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09ملکی مجداعظممازندران1228

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09محمود جانلوثمرهمازندران1229

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10شریفی ایزدیزکیهمازندران1230

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1231

1398/07/131398/07/16شریفیانندا بیگممازندران1232
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16ارشادیانکورشمازندران1233

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17رحمانیمحمد علیمازندران1234

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16عباسیمحمد رضامازندران1235

1398/07/131398/07/17اکبرزادهرضامازندران1236
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17آقاجانی افراپلیعلیمازندران1237
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17بهادریمحمد مهدیمازندران1238
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17رزاقیحدیثهمازندران1239
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17رضائی کیاسریمهدیمازندران1240
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17شهریاریمحمد ابراهیممازندران1241
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17صالحی زرخونیرحمت الهمازندران1242
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17طاهریهدیه الساداتمازندران1243
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال



1398/07/131398/07/17عالی نژادسیدپیاممازندران1244
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17فیروزمندیمحمد ابراهیممازندران1245
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17کاظمیلطف الهمازندران1246
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17گرجی فردسیدپیمانمازندران1247
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17محمدزادهزهرامازندران1248
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17محمودیزهرامازندران1249
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران1250
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17معمائیندامازندران1251
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17موذنی نقندرطاهرهمازندران1252
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/17نوریان قادیکالیینویدمازندران1253
مختص مربیان اتسان مازندران )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(اجرا در آن استان
فعال

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16قاسمیایرجمازندران1254

فعال(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع1398/07/131398/07/16گلپیکررادامیرحسینمازندران1255

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16احمدیرویامازندران1256

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16اصدقیفاطمهمازندران1257

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16آبارافسانهمازندران1258

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16رستمکالییسیده محترممازندران1259

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16هادویمعصومهمازندران1260

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16ابراهیمیعباسعلیمازندران1261

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16رضائی بشلیمهدیمازندران1262

1398/07/131398/07/16باقریعباسعلیمازندران1263
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

1398/07/131398/07/16رمضانیشیروانمازندران1264
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

1398/07/131398/07/16قاسم پورمهدیمازندران1265
اپراتوری و برنامه ) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطح

(نویسی
فعال

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/07/131398/07/16اسدی لموکیرضامازندران1266

فعالمدیریت واحد های اقامتی1398/07/131398/07/16محمود جانلوثمرهمازندران1267

فعالمعرق کاشی1398/07/131398/07/16غالم کار علی آبادیلیالمازندران1268

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16شریفائی عربیحسینمازندران1269

فعال انگلیسی1مکالمه شغلی 1398/07/131398/07/16هدیه لمرساالرمازندران1270

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17شریفی ایزدیزکیهمازندران1271

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17قاهریفاطمهمازندران1272

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17محمدپورمحمودمازندران1273

فعالمقدماتی دلتا 1398/07/201398/07/23PLCخسروییوسفمازندران1274

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23محمودیزهرامازندران1275

فعالاخالق حرفه ای1398/07/201398/07/23معمائیندامازندران1276

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23سلیمانی راداباذرمازندران1277

فعالخالقیت در صنایع دستی1398/07/201398/07/23مختاریمهنازمازندران1278

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24کیانیزهرامازندران1279

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24حسین زاده مقدماعتمادمازندران1280

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/07/211398/07/24مشمولیحسینمازندران1281

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24طالئی رادطهمازندران1282

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24قاهریفاطمهمازندران1283

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24معافیمحمدمازندران1284

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22رحمانیمحمد علیمازندران1285

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01شهریاریمحمد ابراهیممازندران1286

1398/07/281398/07/29شریفی ایزدیزکیهمازندران1287
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال



1398/07/281398/07/29شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1288
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29طالئی رادطهمازندران1289
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29قاهریفاطمهمازندران1290
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

1398/07/281398/07/29معافیمحمدمازندران1291
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01اسدی کرچائیپرویزمازندران1292

فعال( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو 1398/07/281398/08/01جمالیسید حمزهمازندران1293

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01باقریعباسعلیمازندران1294

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01رضائی بشلیمهدیمازندران1295

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01رمضانیشیروانمازندران1296

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01قاسم پورمهدیمازندران1297

فعالمقدماتی (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 1398/07/061398/07/09اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی1298

فعالروانشناسی مهارتهای ارتباطی1398/07/061398/07/09شفیعیحسینمرکزی1299

فعالطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398/07/061398/07/09مرادیمسعودمرکزی1300

فعالمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398/07/061398/07/09کریمیفخرالساداتمرکزی1301

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09عطاریانزهرامرکزی1302

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10رفیعینسرینمرکزی1303

1398/07/131398/07/24افسریمجیدمرکزی1304
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24اکبری دوخواهرانیحلیمهمرکزی1305
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی1306
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24توکلیمهرانمرکزی1307
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24جعفرینجمهمرکزی1308
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24حسنیسمیهمرکزی1309
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1310
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24حقانیطاهرهمرکزی1311
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24رحیمیفاطمهمرکزی1312
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24صحراییاکبرمرکزی1313
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24صیامیمعصومهمرکزی1314
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24قربانیفاطمهمرکزی1315
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24کوه برمیالدمرکزی1316
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

1398/07/131398/07/24مجیدیعلیمرکزی1317
مختص مربیان استان  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(مرکزی اجرا در آن استان
فعال

فعالپرورش و تکثیر زالو طبی1398/07/131398/07/16امینیاحمدمرکزی1318

فعال(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ1398/07/131398/07/16بخشیزینبمرکزی1319

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17بختیارفریبامرکزی1320

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23روح الهیفرهادمرکزی1321

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23شفیعیحسینمرکزی1322

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23عشقعلیعلیمرکزی1323

فعال1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 1398/07/201398/07/23منجزیسعیدمرکزی1324

فعالژورنال شناسی1398/07/201398/07/23بخشیزینبمرکزی1325

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24مقصودیاصغرمرکزی1326

فعال(مجازی- غیر حضوری) علم مواد 1398/07/211398/07/24یادگاریحسینمرکزی1327

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01مجیدیعلیمرکزی1328



1398/07/281398/07/29عسگریاکرممرکزی1329
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعال(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل1398/07/281398/08/01بیاتمیثممرکزی1340

فعال(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/07/281398/08/01مقصودیاصغرمرکزی1341

فعالفرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398/07/281398/08/01امینیاحمدمرکزی1342

فعال(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398/07/071398/07/10جمپرویزهرمزگان1343

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10عامری پوررامینهرمزگان1344

فعال2انتقال قدرت معمولی 1398/07/131398/07/16موسی پوراسماعیلهرمزگان1345

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17جمپرویزهرمزگان1346

فعال(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق1398/07/201398/07/23جمپرویزهرمزگان1347

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23ذاکری نسبفاطمههرمزگان1348

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23عامری سیاهوییالهههرمزگان1349

1398/07/201398/07/24قاسمیمهدیهرمزگان1350
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعال(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 1398/07/201398/07/23روستااسماعیلهرمزگان1351

1398/07/211398/07/24ذاکریصغریهرمزگان1352
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24ژالهرویاهرمزگان1353
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال صفحه تراشکاری1398/07/281398/08/01حمیدیبابکهرمزگان1354

فعالداشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت 1398/07/281398/08/01قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1355

فعال(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو1398/07/281398/08/01موسی پوراسماعیلهرمزگان1356

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01جانی پورلیالهرمزگان1357

فعال(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی1398/07/281398/08/01دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1358

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01بهمن زادهمریمهرمزگان1359

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01جمپرویزهرمزگان1360

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09آزادی منشطاهرههمدان161

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09بیرامیمریمهمدان1362

فعالمدیریت ارتباط با مشتری1398/07/061398/07/09فاطمی یارسعیدهمدان1363

فعالTotal Stationنقشه برداری با دوربین های 1398/07/061398/07/08زرین وفاعلیرضاهمدان1364

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09یادگاریمنیژههمدان1365

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10الوندیزهرههمدان1366

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10می ریزآذینهمدان1367

فعال(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/071398/07/10شفیعیفاطمههمدان1368

فعال(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1398/07/071398/07/10بهروانمعصومههمدان1369

فعال1398/07/131398/07/16LOGOخیامینداهمدان1370

1398/07/131398/07/16والیخواهنداهمدان1371
MCSAInstalling and Configuring Windows 

Server 2012
فعال

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17زاهریعلیهمدان1372

فعالسکه دوز1398/07/131398/07/16کزازیخدیجههمدان1373

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16قربانی بهادرمسعودهمدان1374

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17احمدیامیرعباسهمدان1375

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17اروانهفاطمههمدان1376

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17حامیانسمیراهمدان1377

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17شریفی تراباعظمهمدان1378

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17صباغیان اردکانیمهنازهمدان1379

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17طاهری حبیبمریمهمدان1380

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17عابدیآرزوهمدان1381



فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17عبداهلل پورحسنهمدان1382

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17عسگری نویدزهراهمدان1383

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17فریدنیامجیدهمدان1384

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17کاویانی رادنگیساهمدان1385

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17می ریزآذینهمدان1386

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17نقویالنازهمدان1387

فعال(مختص مربیان استان همدان اجرا درآن استان )مدیریت بوم خانه1398/07/131398/07/17یادگاریمنیژههمدان1388

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17شفیعیفاطمههمدان1389

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17گمارمرضیههمدان1390

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17معبودیهرمزهمدان1391

فعال(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو1398/07/141398/07/17حصارخانیمحمدهمدان1392

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23رستمیمحمدمهدیهمدان1393

فعالآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398/07/201398/07/23کریمیفاطمههمدان1394

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/07/201398/07/23سماقیمهریهمدان1395

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24بناپور حمیدیامیرهمدان1396

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24عبدالحسین زادهپری نازهمدان1397

فعال(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1398/07/211398/07/24گودرزدشتیسلمانهمدان1398

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24کاوسیمحمدهمدان1399

1398/07/211398/07/24حیدریسحرهمدان1400

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22زاهریعلیهمدان1401

1398/07/281398/07/29مرادیرامینهمدان1402
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01ترابیانپورانهمدان1403

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01شمسیعاطفههمدان1404

فعالبهداشت روانی در محیط کار1398/07/281398/08/01فیوضیطاهرههمدان1405

1398/07/281398/08/02رضائی صابرمهدیهمدان1406
تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

(Conventionalاز نوع متعارف)(GMAW)و(SMAW)الکتریکی
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01بهروانمعصومههمدان1407

فعال(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی1398/07/281398/07/30شفیعیفاطمههمدان1408

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01زیباییشهنازهمدان1409

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01نجاتیطیبههمدان1410

1398/07/281398/08/01عابدیآرزوهمدان1411
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

1398/07/281398/08/01مرادیرامینهمدان1412
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعالروشهای ارائه مطلب1398/07/061398/07/09فتوحی بافقیعظیمهیزد1413

فعال(1)طراحی و چاپ پارچه 1398/07/061398/07/09مسلمان یزدیفاطمهیزد1414

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09رادمنشعصمتیزد1415

فعالمانتو صنعتی1398/07/061398/07/09کریمیفاطمهیزد1416

فعالورکشاپ گردشگری و هتلداری1398/07/061398/07/09کالنتریسارهیزد1417

فعال(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398/07/071398/07/10معصومیالهامیزد1418

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16بیدکیمریمیزد1419

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/07/131398/07/16جهانیعصمتیزد1420

فعالاجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششی1398/07/131398/07/17کرمیحمید رضایزد1421

فعالVertex)شناخت تخصصی ابزار برشی1398/07/131398/07/16زارعاحمدیزد1422

فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17رفیعی مجومرداعظمیزد1423



فعال(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم1398/07/141398/07/17طباطبائیزهراالساداتیزد1424

فعال-(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398/07/141398/07/17معصومیالهامیزد1425

فعال(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان1398/07/201398/07/23دهقانی تفتینرگسیزد1426

1398/07/211398/07/24جاللیفریبایزد1427
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24زارعنسرینیزد1428
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24طباطبائیصدیقهیزد1429
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24فراشی ابرقویینرگسیزد1430
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24محمدی احمدابادیطیبهیزد1431
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

1398/07/211398/07/24مسلمان یزدیفاطمهیزد1432
غیر - مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

(حضوری
فعال

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24رفیعی مجومرداعظمیزد1433

1398/07/211398/07/24دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1434

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

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

(مجازی

فعال

فعالاجرای سیستم های دکوراتیو کناف1398/07/201398/07/22کرمیحمید رضایزد1435

1398/07/281398/07/29دهستانیعلییزد1436
غیر )آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی

(مجازی- حضوری 
فعال

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01دهقانیجمالیزد1437

فعالتکنولوژی آموزشی1398/07/281398/08/01رفیعی مجومرداعظمیزد1438

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01بیدکیمریمیزد1439

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01سلطان عطارزهرهیزد1440

فعالرفوگر پارچه1398/07/281398/08/01سلطان عطارزهرهیزد1441

1398/07/281398/08/01استبرقیصدیقهیزد1442
 SVT (smart virtual-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

training
فعال

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01جهانیعصمتیزد1443

فعال(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 1398/07/281398/08/01طباطبائیمعصومه الساداتیزد1444

فعال(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی1398/07/211398/07/24کمالیانفاطمهیزد1445

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


