
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18پاشاییناصراذربایجان شرقی1

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18زینی زاده هریسسعیداذربایجان شرقی2

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18عسکرزاده صوفیانیمهراناذربایجان شرقی3

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی4

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16غفاریمهدیاذربایجان شرقی5

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18حامدیمحمداذربایجان شرقی6

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19سمائیمسلماذربایجان شرقی7

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19شیخیعلیرضااذربایجان شرقی8

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18نصراللهیعلیاذربایجان شرقی9

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی10

فعالاصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398/04/161398/04/19ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی11

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18علی زادهمهدیاذربایجان شرقی12

فعال1398/04/221398/04/25Flashصولتیکریماذربایجان شرقی13

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی14

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012نصراللهیعلیاذربایجان شرقی15

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26اکبر نژادرحیمهاذربایجان شرقی16

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26باقیصمداذربایجان شرقی17

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی18

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی19

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25اسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی20

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26زندییوسفاذربایجان شرقی21

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26کریمیکریماذربایجان شرقی22

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02اصالنیموسیاذربایجان شرقی23

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02زندییوسفاذربایجان شرقی24

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی25

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی26

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01جهان سریولیاذربایجان شرقی27

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01رادآرزواذربایجان شرقی28

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02باقیصمداذربایجان شرقی29

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16بهروزیالمیرااذربایجان غربی30

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18قربانیناهیدهاذربایجان غربی31

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18ولی زادهراحلهاذربایجان غربی32

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18عمرانیتوحیداذربایجان غربی33

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18خوشوقتهیمناذربایجان غربی34

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18عبداله زادهمظفراذربایجان غربی35

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18نعمتیخسرواذربایجان غربی36

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012نعمتیابراهیماذربایجان غربی37

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012محمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی38

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25ابراهیمیامیراذربایجان غربی39

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی40

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25رحمانیحمیداذربایجان غربی41

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26نعمتیخسرواذربایجان غربی42

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25حمیدیولیاذربایجان غربی43

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01شکرزاده یکانحسیناذربایجان غربی44

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01نعمتیبهزاداذربایجان غربی46

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18فرهودیزادهعوضاردبیل47

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16هژبریزهرااردبیل48

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18آرماتمعصومهاردبیل49

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل50

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18عبداله زادهسکینهاردبیل51

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18پورآزادزهرااردبیل52

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18صالح زادهمجیداردبیل53

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19پناهپورحبیب اهللاردبیل54

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18سعادتی گلوجهمهدیاردبیل55

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18اسدالهیولیاردبیل56

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18عشقیمهیناردبیل57
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فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26حسینیسیدبهراماردبیل58

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26فرضی زاده اردبیلیمحمدرضااردبیل59

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25افزونفرانكاردبیل60

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25فرجی داود خانیایرجاردبیل61

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26خلخالیسید سیامكاردبیل62

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26پناهپورحبیب اهللاردبیل63

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25اسکندرپورسعیداردبیل64

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01مرادیانآرزواردبیل65

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01رخشیدنمنصوراردبیل66

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01محمدیبهروزاردبیل67

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02حسینیسیدبهراماردبیل68

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل69

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18ابراهیمیمحمد رضااصفهان70

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16جشنیطیبهاصفهان71

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16عشقیمژدهاصفهان72

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18رضائی رامشهفرشتهاصفهان73

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18امینیمینااصفهان74

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18حسینیسید رضااصفهان75

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18راونجیفاطمهاصفهان76

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18محمدقاسمیفریبااصفهان77

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18قاضی نورسیدامیرحسیناصفهان78

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18بهرامیمحمداصفهان79

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18قاسمیداوداصفهان80

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18احمدپور مبارکهحامداصفهان81

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18آقاجانیمحسناصفهان82

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18دهقانیمهدیاصفهان83

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18سالمتی قمصریفاطمهاصفهان84

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18شریفیالههاصفهان85

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18اصفیمحمد مهدیاصفهان86

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18رضائی جندانیعباساصفهان87

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18فتحی گشینگانیمحسناصفهان88

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18خبازی آرانیمجیداصفهان89

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18توسلی فارفانیاکبراصفهان90

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18مونسیان اصفهانیعلیاصفهان91

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012باتوکلمنصورهاصفهان92

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25کاظمی پورفرزانهاصفهان93

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26حاجی کتابیطاهرهاصفهان94

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26نجفی آرانیمحمدرضااصفهان95

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26باقری تبارمحسناصفهان96

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25رضائی جندانیعباساصفهان97

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25احمدپور مبارکهطاهرهاصفهان98

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25ذاقلی تجرهمهیناصفهان99

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25رضائی رامشهفرشتهاصفهان100

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25عمادیمرضیهاصفهان101

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25باغبانهامریماصفهان102

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25سورانیبهراماصفهان103

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25عزیزیمنصورهاصفهان104

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26کرمیانزهرااصفهان105

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26حکیمیعلیاصفهان106

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26رضائیعوضاصفهان107

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02خرمنویداصفهان108

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02صادقیحسیناصفهان109

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان110

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01سلطانیحسنعلیاصفهان111

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01توسلی فارفانیاکبراصفهان112

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/04/291398/05/01مهرابیعلیاصفهان113

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01قاسمیداوداصفهان114

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01صادقی گنجهمحمد حسناصفهان115

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01افضلبهادراصفهان116



فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01فخارزاده نائینیحوریهاصفهان117

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02باقری تبارمحسناصفهان118

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02سیفیبشیراصفهان119

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02کاویانیعلیرضااصفهان120

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02نیل فروش زادهعلیرضااصفهان121

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18ادیبی خوکامبیزالبرز122

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18ابوالفضلیالههالبرز123

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26کربالیی آقازادهمهساالبرز124

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز125

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18ترکمنسهیالالبرز126

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18ابراهیمیجعفرالبرز127

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18کمالینیماالبرز128

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25ادیبی خوکامبیزالبرز129

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25احمدی مقدمآزادهالبرز130

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25رحمتیام کلثومالبرز131

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25لطفیرضاالبرز132

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25بهره مندحسنالبرز133

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25زنگانهعلی اصغرالبرز134

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01احمدی مقدمآزادهالبرز135

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01رنجبراسالمالبرز136

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01طالب سرشکیفاطمه زهراالبرز137

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01عموزادیرضاالبرز138

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01اسدی کردامیر حسینالبرز139

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01حق نظریزینبالبرز140

زهراالبرز141
کالنتری محمود 

آبادی
فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18ایوانیزهراایالم142

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18کیهانیطیبهایالم143

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18بالسمیناهیدایالم144

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18تروندزهراایالم145

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18محمدی تبارمنیژهایالم146

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18چولکیشمسیایالم147

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18مالکی فذعفافایالم148

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18موسوی نسبسیده پروینایالم149

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18صیدکرمیافسانهایالم150

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012خسرویمحمد جوادایالم151

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25گورابیسیدمحسنایالم152

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25رمضانیعلیمردانایالم153

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26حسین آبادیمصطفیایالم153

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26داورمریمایالم154

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25موسوی پورمرضیهایالم

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01دارائینسرینایالم155

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01دردانه اینازیایالم156

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01منصوریانفروزانایالم157

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01احمدی زادفرزادایالم158

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01دارایینسرینایالم159

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01سارائیفرحنازایالم160

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16ظفریانسیده صدیقهبوشهر161

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18شحنهداراببوشهر163

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18کاشفیلیالبوشهر164

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012ظفریانسیده صدیقهبوشهر165

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26میمدیابراهیمبوشهر166

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25محمدپورحسنبوشهر167

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26زنده ویامیدبوشهر168

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26لیراویسعیدبوشهر169

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01میمدیابراهیمبوشهر170

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18خطیبیمحمدامینتهران171

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18درویش کسامحسنتهران172

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16سلیم خانیمرتضیتهران173



فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16همتیمیثمتهران174

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18اسدیمرضیهتهران175

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18آموزگارمریمتهران176

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18اسماعیلیسیاوشتهران177

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18دالوندبهزادتهران178

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18رودکرمیمحسنتهران179

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18ورجاوندفرزادتهران180

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18بهزادیمرجانتهران181

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18حکیمیاسیهتهران182

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18ضیغمیمحمدرضاتهران183

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18معظمی گودرزیاحمدتهران184

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18فهیمیمهدیتهران185

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18کریمیحمیدرضاتهران186

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18مولوی کرکانمنوچهرتهران187

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18پروصدیقهتهران188

فعال1398/04/221398/04/25Flashبیت سیاحرودابهتهران189

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalغالمیمهدیتهران190

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25اسدیعلیرضاتهران191

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26نیك نیارقیهتهران192

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25کریم زادهلطیفهتهران193

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25اسماعیلیشمسیتهران194

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25مرادیذولفقارتهران195

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25مولوی کرکانمنوچهرتهران196

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25قطب محمدیداودتهران197

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25اسدیمرضیهتهران198

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26همتیمیثمتهران199

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25بیکی ورزنهمحمد رضاتهران200

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25حسین زادهمحمودتهران201

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25خطیبیمحمدامینتهران202

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01حیدریپریساتهران203

فعالB-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398/04/291398/05/01فرخی مینامحسنتهران204

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01حکیمیاسیهتهران205

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01ضیغمیمحمدرضاتهران206

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02اسدیعلیرضاتهران207

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02پرداللیالتهران208

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02حسین زادهمحمودتهران209

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02ذوالقرنینفریباتهران210

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02رفعت خواهآمنهتهران211

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02زنگانهمهدیتهران212

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02سعیدیعباستهران213

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02سلطانیمریمتهران214

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02شاه محمدیزهراتهران215

فرزانهتهران216
شهبازپور تازه کند 

رضاآباد
فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02صابرمقدمآسیهتهران217

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02صنیعیرایناكتهران218

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02علی مردانی شهربابکینرگستهران219

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02قربانیاشرفتهران220

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02کریم حقیپریساتهران221



فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02کریمیحمیدرضاتهران222

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02ملك سیاه چشممحمدرضاتهران223

فعال(اجرا در استان تهران)(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی1398/04/291398/05/02نریمانیاحمدتهران224

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01بیرالوندحمیدرضاتهران225

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01خطیبیمحمدامینتهران226

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01درویش کسامحسنتهران227

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01جعفریعلیرضاتهران228

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02اخالقیسیدمسعودتهران229

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02بزرگ منشمحسنتهران230

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02بقاییجلیلتهران231

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02حاجی پور بیگوم قلعهپروانهتهران232

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02حسینیآزادهتهران233

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02رفیعیسید جلیل الدینتهران234

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02فرجیآرینتهران235

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02قربانیسمانهتهران236

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02قطب محمدیداودتهران237

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02محمدیلیالتهران238

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02مرزوقیزهراتهران239

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02مسافریمحمد رضاتهران240

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02معظمی گودرزیاحمدتهران241

فعال(اجرا دراستان تهران)کارآفرینی مقدماتی1398/04/291398/05/02مهاجرحسینتهران242

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01ابراهیمیروح انگیزتهران243

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18حیدری سودجانیعلی کرمچهار محال و بختیاری244

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18عیدی زاده ممسنیاصغرچهار محال و بختیاری245

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16صالحی هفشجانینجمهچهار محال و بختیاری246

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18کریمیان قهفرخینرگسچهار محال و بختیاری247

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18مقیمیفاطمهچهار محال و بختیاری248

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18خسرویکیوانچهار محال و بختیاری249

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18صادقی فردپرویزچهار محال و بختیاری250

فعال1398/04/221398/04/25Flashخسرویکیوانچهار محال و بختیاری251

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012رحیمیفرشتهچهار محال و بختیاری252

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26رحمانی سامانیشهالچهار محال و بختیاری253

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26غالمیمحمد حسنچهار محال و بختیاری254

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25صالح ریاحی دهکردیاعظمچهار محال و بختیاری255

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25خسروی سوادجانیسروشچهار محال و بختیاری256

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25زارع مقدممحمد حسینچهار محال و بختیاری257

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25امینی خوئییوسفچهار محال و بختیاری258

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01نوذریعمادچهار محال و بختیاری259

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01رئیسیآرشچهار محال و بختیاری260

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18هاشمی دزکیهادیچهارمحال و بختیاری261

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری262

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری263

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18جوادزادهمرتضیخراسان جنوبی264

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18فاقدیمحسنخراسان جنوبی265

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18دالکهمعصومهخراسان جنوبی266

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی267

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی268

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19فرشادمهدیخراسان جنوبی269

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18نوروزیباقرخراسان جنوبی270

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26نوروزینعمت الهخراسان جنوبی271

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25مالکیعفتخراسان جنوبی272

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25مالکیعفتخراسان جنوبی273

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26پاکدامنمحمدعلیخراسان جنوبی274

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01مشهوریسید حسینخراسان جنوبی275

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01نوروزیباقرخراسان جنوبی276



فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01شرعیحسینخراسان جنوبی277

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01خداوردیعباسخراسان جنوبی278

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19ادهمیمژدهخراسان رضوی279

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی280

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19اسماعیل زادهعلیرضاخراسان رضوی281

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19بهادری کمیجانیمجیدخراسان رضوی282

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19چمبریحمیدرضاخراسان رضوی283

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19حسینیسید محمدخراسان رضوی284

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19حسینی منشسید جوادخراسان رضوی285

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19حمامیانشهربانوخراسان رضوی286

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19ده جوریانداودخراسان رضوی287

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19رامی یادگاریزینبخراسان رضوی288

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19رسولینجمه بیگمخراسان رضوی289

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی290

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19رهنمافرنوشخراسان رضوی291

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19زاهدیزهراخراسان رضوی292

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19شادیاحمدخراسان رضوی293

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19صفائیآذرخراسان رضوی295

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19صمفریباخراسان رضوی296

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی297

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی298

فعال(اجرا در استان خراسان رضوی)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398/04/151398/04/19موسویسیدحسنخراسان رضوی299

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18نبوی فردمهدیخراسان رضوی300

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18نیك پورحمیدرضاخراسان رضوی301

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی302

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی303

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی304

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18صیادیفرانكخراسان رضوی305

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18کوشکباغیمهدیخراسان رضوی306

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18شیفتهزهرهخراسان رضوی307

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18عجم زیبدروح الهخراسان رضوی308

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18ابطحی ایوریسید مهدیخراسان رضوی309

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی310

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18دوران پوریوسفخراسان رضوی311

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18محدثیمجیدخراسان رضوی312

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18عربانی دانارسولخراسان رضوی313

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی314

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18جهانی ناریمحمدخراسان رضوی315

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی316

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18عمرانیسمانهخراسان رضوی317

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18مهریزهراخراسان رضوی318

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalیکتازهرهخراسان رضوی319

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012صفائیآذرخراسان رضوی320

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی321

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25مهراندیشمهدیخراسان رضوی322

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26هاشمیحلیمهخراسان رضوی323

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26واحدیسیدرضاخراسان رضوی324

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25نیك پورحمیدرضاخراسان رضوی325

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25اشرفیحسنخراسان رضوی326

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25طبسیسید مهدیخراسان رضوی327

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25صیادیفرانكخراسان رضوی328

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی329

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی330

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی331

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی332

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25مرادیرضاخراسان رضوی333

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی334

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26چمبریحمیدرضاخراسان رضوی335

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26ذاکری کالتفریدخراسان رضوی336

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26حیاتیمحمدخراسان رضوی337

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25صمفریباخراسان رضوی

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25نبوی فردمهدیخراسان رضوی338



فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02قربانیمحمد علیخراسان رضوی339

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02افتخاریگلرخخراسان رضوی340

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02ایزدیمحمدخراسان رضوی341

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02آهنگرانیمحمد علیخراسان رضوی342

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02پیشنمازیسیدمهدیخراسان رضوی343

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02ده جوریانداودخراسان رضوی344

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02رامی یادگاریزینبخراسان رضوی345

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02رسولخانیمنیرهخراسان رضوی346

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02رضوی تقویسید سعیدخراسان رضوی347

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02زنگوئیمعصومهخراسان رضوی348

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02شمس ابادیمریمخراسان رضوی349

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02صدیقیسمیهخراسان رضوی350

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02عباسیانمحمدخراسان رضوی351

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02فتحیسمیهخراسان رضوی352

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی353

فعال(اجرا دراستان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02مهریزهراخراسان رضوی354

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی355

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی356

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی357

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01پرتوزانقدیرخراسان رضوی358

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی359

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01نیك پورحمیدرضاخراسان رضوی360

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01فرازمندیمحسنخراسان رضوی361

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی362

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01خرسندعلمدارخراسان رضوی363

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01مقیسهمریمخراسان رضوی364

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی365

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18حسن پورمهدیخراسان شمالی366

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25همای رضویامینخراسان شمالی367

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25کریمیکرمعلیخراسان شمالی368

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26حسین نیامریمخراسان شمالی369

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی370

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01موسویصدیقهخراسان شمالی371

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی372

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02رستمیعلیرضاخراسان شمالی373

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18معلمیانمهدیخوزستان374

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18موسویسیدنعمت الهخوزستان375

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18جوادنژادغالمحسینخوزستان376

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18سرخی زادهمحمدخوزستان377

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16اصفهانیرضاخوزستان378

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16سخاجوامیدخوزستان379

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18ترابیفاطمهخوزستان380

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18فرهادیزهراخوزستان381

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26صالحیالهامخوزستان382

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26صفاحفرهادخوزستان383

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26نقدیاعظمخوزستان384

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18جمال پورابراهیمخوزستان385

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18جاسمی منفردجمیلهخوزستان386

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18سیاهی خلفمعصومهخوزستان387

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18قصری خوزانیسهیالخوزستان388

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18مطیعی فرمنصورهخوزستان389

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18صادقیافسانهخوزستان390

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18حسین فیض الهمحمدخوزستان391

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18کیانیایرجخوزستان392

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18سواعدی بورحسینخوزستان393

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18منجزیالبرزخوزستان394

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18احمدی اوندیمحمدخوزستان395

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18ترحماسداهللخوزستان396

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18شو لیسکینهخوزستان397

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18که کشانمائدهخوزستان398

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18پوینده مهرایمانخوزستان399

فعال1398/04/221398/04/25Flashنجفوند دریکوندمجیدخوزستان400



فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان401

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26میریسیدحمیدخوزستان402

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25موسی پورعبدالحسینخوزستان403

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25عادلمیثمخوزستان404

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25معلمیانمهدیخوزستان405

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25موسویسیدنعمت الهخوزستان406

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25غفرانی هرمزیآرزوخوزستان407

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25معتقداردشیرخوزستان408

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25یدالهیسهیالخوزستان409

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25شاکریامینخوزستان410

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25فارسیعلیخوزستان411

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25بزرگ فربی تاخوزستان412

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25مفتوحلیالخوزستان413

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25دانش پرورحمیدخوزستان414

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26زهیری نسبکاظمخوزستان415

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26شمیل پورعبدالکریمخوزستان416

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26علیزادهسیروسخوزستان417

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26نیروزادمحمودخوزستان418

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25بریهیشهریارخوزستان419

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25عندلی زادهحمیدهخوزستان420

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25عباسی فردنجمخوزستان421

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25رایگانرضاخوزستان422

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01الهامیالههخوزستان423

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01آراستهحمیدهخوزستان424

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01صنیعیعبدالحسینخوزستان425

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01غوابشیمحمدخوزستان426

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01دوام بدلیالخوزستان427

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01رستاقیزهراخوزستان428

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01صحنعلیمعصومهخوزستان429

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01فروزانی بهبهانیلیالخوزستان430

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01عباسی فردنجمخوزستان431

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01داودی اهوازیموناخوزستان432

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01موسویالههخوزستان433

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01نادر زادهیوسفخوزستان434

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01سیاهی خلفصغریخوزستان435

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01غفرانیآرزوخوزستان436

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01غفرانی هرمزیآرزوخوزستان437

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01فرهادیزهراخوزستان438

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02میریسیدحمیدخوزستان439

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01سروستانییونسخوزستان440

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01رایگانرضاخوزستان441

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01یوسفیروح اهللخوزستان442

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01معتقداردشیرخوزستان443

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01نظریمانداناخوزستان444

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان445

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26رضائیعلیرضازنجان446

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18معظمیمریمزنجان447

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26آقاجانلومریمزنجان448

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25آزادخداکرمزنجان449

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25آقامحمدیمهدیزنجان450

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01منصوریمجتبیزنجان451

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01شکوهینسرینزنجان452

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01صالحسعیدهزنجان453

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01فتحیعلیزنجان454

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18موسوی کنتیسیدقاسمسمنان455

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18ایوبیسیده طیبهسمنان456

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18خلیل نژادیسمیهسمنان457

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18ملك محمدیحمیدرضاسمنان458

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18اکبریتیمورسمنان459

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18میرکوعذراسمنان460

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012عاشوریسمانهسمنان461



فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012مطیعی آرادانیمهدیسمنان462

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26معماریاناحمدسمنان463

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25ایوبیسیده طیبهسمنان464

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25زندیالهامسمنان465

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25کرامتیمحمد رضاسمنان466

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26عبدوسمحسنسمنان467

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25یاوریحمیدرضاسمنان

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02مرتضیمحمودسمنان468

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01متقاعدسمیهسمنان469

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01معروفیمعصومهسمنان470

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02معماریاناحمدسمنان471

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01شوقیمحمدحسینسمنان472

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01صفائیگل بانوسمنان473

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18برخوردارعلیسیستان و بلوچستان474

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان475

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان476

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18حرماك زائیعبدالهسیستان و بلوچستان477

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18شهرکیمحمدصادقسیستان و بلوچستان478

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان479

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16توان پورمریمسیستان و بلوچستان480

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16کیخامحمودسیستان و بلوچستان481

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان482

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان483

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18جمالی پودینهیاسینسیستان و بلوچستان484

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان485

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان486

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان487

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18بهادرزهی ملك آبادیجعفرسیستان و بلوچستان488

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان489

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18قاسمی شهرکیعصمتسیستان و بلوچستان490

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان491

فعال1398/04/221398/04/25Flashسرابندیافسانهسیستان و بلوچستان492

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان493

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان494

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان495

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان496

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان497

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25برخوردارعلیسیستان و بلوچستان498

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان499

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25شهرکیفتانهسیستان و بلوچستان

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01معمر بامریمعصومهسیستان و بلوچستان500

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان501

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان502

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان503

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01ریگیمهریسیستان و بلوچستان504

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01نامجومهدیسیستان و بلوچستان505

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان506

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان507

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان508

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان509

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01میرعلیسیستان و بلوچستان510

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان511

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18الله زارمحمودفارس512

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18ابراهیمیمهدیفارس513

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18شمشیری فردعرفانفارس514

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18میرقادریسیدعلیرضافارس515

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18شهریورسانازفارس516

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19احمدیزهرهفارس517

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19احمدیشهالفارس518



فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19ادب پورخدیجهفارس519

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19اردالیفاطمهفارس520

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19امینیسمیهفارس521

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19آرشاممریمفارس522

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19باقریمعصومهفارس523

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19پاالشبهارهفارس524

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19تاجیکیسمیرافارس525

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19حاجی زادهپریسافارس526

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19حسنیعاتفهفارس527

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19ضیائی نژادآمنهفارس528

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19غالمیمرضیهفارس529

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19فتاحیمنتهافارس530

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19فلسفیسیمافارس531

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19کرمانیسمیهفارس532

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19گرامیقمر رخفارس533

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19مختاریمرضیهفارس534

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19مدنی قهفرخیمرضیهفارس535

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19موسوی علی آبادیسیده سارافارس536

فعال(اجرا در استان فارس)بافت با گره های چهارگانه1398/04/151398/04/19یوسفیلیالفارس537

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18انصاری فردمحمد مهدیفارس538

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18زارععلی رضافارس539

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18موسویسید محمد باقرفارس540

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18یعقوبی زاده فردسعید رضافارس541

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18صفاییانزهرافارس542

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18جمشیدیحسنفارس543

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18کریمیمهدیفارس544

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18رستمیمحمد امینفارس545

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18کارگررضافارس546

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18زارعی سکه روانیصدرالهفارس547

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18سعادت خواهمرتضیفارس548

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18قاسمیمحسنفارس549

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18آسایشمحمدعلیفارس550

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26احمدیزهرهفارس551

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26باقریمعصومهفارس552

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26بذرگربهرامفارس553

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26تقویمحسنفارس554

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26جمشیدیصدیقهفارس555

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس556

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26ذرت کارحسینفارس557

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26رجبیمهسافارس558

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26رستمی پورفرداردشیرفارس559

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26روشناصغرفارس560

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26زمانی وکیل آبادیهادیفارس561

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26سیروسیاناشکانفارس562

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس563

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26کشاورزیرسولفارس564

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26مستفیضیاعظمفارس565

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26مسعود فرزهرافارس566

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26موسوی علی آبادیسیده سارافارس567

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26ناظمیعلیفارس568

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26نجات الهیسید بدرالدینفارس569

فعال(اجرا در استان فارس) کارآفرینی مقدماتی 1398/04/221398/04/26نیکنامحامدفارس570

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012سارانیریحانهفارس571

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25میرقادریسیدعلیرضافارس572

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26غالمیمرضیهفارس573

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26کنعانیاسماعیلفارس574

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25رضاییعلیفارس575

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25الله زارمحمودفارس576

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25رجاییشهینفارس577

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25رحیمیزیبافارس578

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25کریمیمیترافارس579

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25کیانیحافظفارس580

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25لطفی نژادعبداهللفارس581

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26بهمئیمیالدفارس582

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25ابوالقاسمیپیمانفارس583



فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25زمان زادهمحمدفارس584

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25ایزدمهرحجتفارس585

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25جاویدمحمدحسینفارس586

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25زردشتمهدیفارس587

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25غالمیعلیرضافارس588

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25فرمنشمهدیفارس589

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25مسعودیحسینفارس590

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25ابراهیمیمهدیفارس591

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01هوشیاربهمنفارس592

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01اسدیمحمد حسینفارس593

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01علی پورمهردادفارس594

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01اسکندریمحسنفارس595

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01اکبریمحمدرضافارس596

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01توکلیحمیدفارس597

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01رضائیعلیفارس598

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01زادسرعبدالرضافارس599

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس600

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01حیاتیسمیهفارس601

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01رجاییشهینفارس602

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01علی نژادصغریفارس603

1398/04/291398/05/02احمدیاحسانفارس604
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02احمدیشهالفارس605
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02ایمنعلیرضافارس606
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02تاجیکیسمیرافارس607
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02حاجی زادهپریسافارس608
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02خواجه ایعلیفارس609
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02ذرت کارحسینفارس610
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02رحیمیصمدفارس611
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02روشناصغرفارس613
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02زارعیمحمودفارس614
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02زارعی سکه روانیصدرالهفارس615
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02زراعتکارمحمدرضافارس616
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02زمانی وکیل آبادیهادیفارس617
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02سادهوحیدفارس618
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02سیروسیاناشکانفارس619
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02شریعتی شیریهاجرفارس620
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02شریعتی نسبمحمدفارس621
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02صحافیایمانفارس622
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02عیساییعلیرضافارس623
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02غالمیهاشمفارس624
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02فتاحیمنتهافارس625
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02قاسمیاحمدفارس626
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02محیط قیریمحمدفارس627
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال



1398/04/291398/05/02نگهبانقاسمفارس628
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

1398/04/291398/05/02نیکنامحامدفارس629
اجرا در استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(فارس
فعال

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01ایرانمنشسمانهفارس630

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01غالمیمرضیهفارس631

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02ابراهیمیمهرانفارس632

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02کنعانیاسماعیلفارس633

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01زاهدیفخرالدینفارس634

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01مقامیعصمتفارس635

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18انصاری رامندینورالهقزوین636

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16حاجی نور محمدیحمیدهقزوین637

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16کرمیخدیجهقزوین638

شیواقزوین639
محمود پور کبابیانی 

فرد
فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16مناهجیفهیمهقزوین640

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18چگینیروح الهقزوین641

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26باقریحشمت الهقزوین642

فعال(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 1398/04/151398/04/18شاعریرضاقزوین643

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18مافیسمیراقزوین644

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18اصلی بیگیمصطفیقزوین645

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18انصاری فرمحمدقزوین646

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18قنبریمحمدقزوین647

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalکشاورزخلیلقزوین648

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26نوروزیمنیرقزوین649

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26نظریولی الهقزوین650

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25انصاری فرمحمدقزوین651

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25رحمانیمجیدقزوین652

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25طهماسبیمحمدعلیقزوین653

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01اسمعیلیرضاقزوین654

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01افشار اسبکیعباسقزوین655

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین656

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01مناهجیفهیمهقزوین657

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18کمانگرسهیالکردستان658

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18محمدیمیالدکردستان659

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18نگاریوحیدکردستان660

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18نیازمندمسعودکردستان661

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18عزیزیعطرینکردستان662

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26جعفریشعلهکردستان663

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19اسدیمظفرکردستان664

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18کریمیامجدکردستان665

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18زارعیمحمدکردستان667

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18طاهرآذرسلیمانکردستان668

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18کاله قوچیبابكکردستان669

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18رضائیآرمانکردستان670

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18کریمپوربهارکردستان671

فعال1398/04/221398/04/25Flashاحمدینسرینکردستان672

فعال1398/04/221398/04/25Flashاله ویسیخباتکردستان673

فعال1398/04/221398/04/25Flashویسیعبداهللکردستان674

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012سیدیآرزوکردستان675

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012جعفریبشیرکردستان676

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012یوسفیجمالکردستان677

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26ولی زادهملكکردستان678

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25نیازمندمسعودکردستان679

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25رحیمی نژادحیدرکردستان680

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25طهماسبیفرزادکردستان681

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01ستایشنسرینکردستان682

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01سیدیارشدکردستان683

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01فاتحیسیناکردستان684

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01ایپکینسترنکردستان685

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01مالکیسهیالکردستان686

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01حسینیکاوانکردستان687

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01نیازمندمسعودکردستان688

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18اریان مهربهنامکرمان689



فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18مسعودیاحمدکرمان690

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16جزینی زادهعلیکرمان691

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18صباغ زاده قصریاسماءکرمان692

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18شریف زادهسهیالکرمان693

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18مولی زاده کارگرحسامکرمان694

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان695

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان696

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18محمودیاحمدکرمان697

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18افشاری پورجلیلکرمان698

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18حسین زادهمحمد جوادکرمان699

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18رودباریرضاکرمان700

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18قربانیعباسکرمان701

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18بمانی پورصالح آباداکرمکرمان702

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18انجم شعاعفاطمهکرمان703

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18حسنی کبوترخانیحسینکرمان704

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18زارع زاده نوروزیمیناکرمان705

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18شفیعینجمهکرمان706

فعال1398/04/221398/04/25Flashخاوندامینکرمان707

فعال1398/04/221398/04/25Flashدادگسترفاطمهکرمان708

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalتاج الدینیمیالدکرمان709

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalحالج زاده راوریرضاکرمان710

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalفتحی زادهسجادکرمان711

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalکاظمی ارجاسمحسنکرمان712

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012بمانی پورصالح آباداکرمکرمان713

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25ساالرکریمیزینبکرمان714

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25شریف زادهسهیالکرمان715

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25رودباریرضاکرمان716

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26باباخانیایمانکرمان717

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26پور گلزاریمهدیکرمان718

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26رشیدیمیناکرمان719

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26سمیعیسید علیکرمان720

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26فرخیهادیکرمان721

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26مددی زادهتورانکرمان722

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25کاظمی پورنازیکرمان723

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26آذرسیناامینکرمان724

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26شیبانیفرزادکرمان725

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26موسی پورهادیکرمان726

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26حق جوئیهادیکرمان727

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25پیرانبی اهللکرمان728

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02شیخیمرتضیکرمان729

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02فتاحیامینکرمان730

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01شیخ اسدیمحمدعلیکرمان731

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01سلطانیاحمدکرمان732

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01کریم زادهمجتبیکرمان733

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01بیگمرادیحسینکرمان734

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01شفیعینجمهکرمان735

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01دوراندیشفهیمهکرمان736

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان737

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02حسن شاهی راویزحسنکرمان738

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01برزکارسجادکرمان739

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01شیبانیفرشادکرمان740

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01آذرسیناامینکرمان741

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01خواجویی نژادمحمدکرمان742

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01درویشی دیوانمرادجاسمکرمان743

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01فتحی زادهسجادکرمان744

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02امامی پوراحسانکرمان745

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02آژیریاسرکرمان746

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02بهرام نژادفرانكکرمان747

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02جعفرینادیاکرمان748

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02حاجی زاده خنامانیزهراکرمان749

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02حسیبیملیحهکرمان750

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02خجسته چترودیبهنامکرمان751

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02خراسانیزهرهکرمان752

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02خواجویی گوکیملیحهکرمان753

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02رئیسی آهواناکبرکرمان754



فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02سعیدسید حسینکرمان755

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02سمیعیسید علیکرمان756

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02شریف زادهسهیالکرمان757

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02صباغ کرمانیاللهکرمان758

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02عاقلی گوکیمعصومهکرمان759

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02عباس زادهمدیحاکرمان760

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02فرازمندفریدکرمان761

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان762

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02فرهمندپژمانکرمان763

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02کیانیشیماکرمان764

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02متحدینراضیهکرمان765

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02محدثی زرندیمهدیهکرمان766

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02مکی آبادینرگسکرمان767

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02مهدی زادههداکرمان768

فعال(اجرا در استان کرمان )کارآفرینی مقدماتی 1398/04/291398/05/02میرزاییعباسکرمان769

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه770

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18ایزانجعفرکرمانشاه771

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18حیدریفرهمندکرمانشاه772

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26مهرجومهوشکرمانشاه773

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18هاشمیمریم الساداتکرمانشاه774

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19عباسیکیهانکرمانشاه775

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18پروانهحسنکرمانشاه776

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18کاکاییوهبیکرمانشاه777

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18مرادیاسماعیلکرمانشاه778

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18نوریهژیرکرمانشاه779

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18لرستانیمهدیکرمانشاه780

فعال2مولد قدرت مقدماتی 1398/04/151398/04/18پیریمسعودکرمانشاه781

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25عزتیبهمنکرمانشاه782

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25غالمیمهردادکرمانشاه783

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25مرادیاسماعیلکرمانشاه784

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25هاشمیمریم الساداتکرمانشاه785

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25حیدریفرهمندکرمانشاه786

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26آزادیفرزادکرمانشاه787

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26لرستانیمهدیکرمانشاه788

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25شفیعیسعیدکرمانشاه789

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25محمدپورشهابکرمانشاه790

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25ویسی دیاربهمنکرمانشاه791

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01اسکندرییاسرکرمانشاه792

فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01خزائیفرهادکرمانشاه793

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد794

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18زمانیانسامانکهگیلویه و بویراحمد795

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18فاطمیان مطلقفرشادکهگیلویه و بویراحمد796

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16مظفریانمهدیکهگیلویه و بویراحمد797

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد798

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد799

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد800

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد801

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19چك نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد805

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18تقوایی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد806

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد807

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد808

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18مجیدیاسالمکهگیلویه و بویراحمد809

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18نوشادیولیکهگیلویه و بویراحمد810

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد811

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18موسوی پورافشینکهگیلویه و بویراحمد812

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد813

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18روانبدروح الهکهگیلویه و بویراحمد814

فعال1398/04/221398/04/25Flashپرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد815

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد816

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25بهره برجاللکهگیلویه و بویراحمد817

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25رضوان حسن آبادعلیکهگیلویه و بویراحمد818

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد819

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد820

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد821

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد822



فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25فاطمیان مطلقفرشادکهگیلویه و بویراحمد823

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد824

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد825

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد826

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد827

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد828

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد829

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد830

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01فوالدیانکیشثریاکهگیلویه و بویراحمد831

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26عامرییحییگلستان833

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26یانپیمنصورگلستان834

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19سیمایی نسبصادقگلستان835

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19فرجیعلیگلستان836

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18مرادقلیعبدالرضاگلستان837

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18حسینیسید رضاگلستان838

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18قره خانیمحمدتقیگلستان839

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25حسینی باالجادهسید قربانگلستان840

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25نجف زادهفرهادگلستان841

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25پاویزناصرگلستان842

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25دودانگیمرتضیگلستان843

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25کریمی رادمعصومهگلستان844

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26خاندوزینسیمهگلستان845

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26سیمایی نسبصادقگلستان846

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26صحراییجبراییلگلستان847

فعال(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند1398/04/221398/04/26نیازیمحمودگلستان848

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25سلیمانیعباسعلیگلستان849

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01ابراهیم نژادرقیهگلستان850

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01بهادرانیگانهگلستان851

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02کیش حضرت سلطاناحمدگلستان852

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01نقویمحسنگلستان853

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن854

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19احمدی آراعادلگیالن855

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19آذرونحسنگیالن856

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19بهزاد خشگوییمحمودگیالن857

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19تقوایی نخجیریمحمدصادقگیالن870

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19جهانیمهنازگیالن871

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن872

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19خضرائیسعیدگیالن873

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19ساالری دورودخانیابراهیمگیالن874

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19سعادت میر قدیمسید تقیگیالن8775

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19شادفلك دهیمحدثهگیالن876

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19شاکرقصابسراییمحسنگیالن877

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19شهبازیسودابهگیالن878

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19ضامنی رودپیشیعباسگیالن879

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19طوفانیبابكگیالن880

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19گیاهیمحمدرضاگیالن881

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19لطیفیمهیارگیالن882

فعال(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/151398/04/19یعقوبی سرملیاحمدگیالن883

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18کریمی نیای رادمحمدگیالن884

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18سرودی پورسامانگیالن885

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16ضیاء شمسعلیرضاگیالن886

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26رضاپور نویدهفاطمهگیالن887

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18میرفضلیسیده خوشقدمگیالن888

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18دشتبانمهدیگیالن889

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18فتحی میاردانمریمگیالن890

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18مشعوفعلیگیالن891

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18شادکام کلیمانیمحمودگیالن892

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن899

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26محمدپورایمانگیالن900

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25کریمی نیای رادمحمدگیالن901

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن902

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25لطیفیمهیارگیالن903



فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن904

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25شادبهرمجیدگیالن905

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25فاضلیسیده لیالگیالن832

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25فدائیرقیهگیالن

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26المئیعلیرضاگیالن906

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26باباییمحمود رضاگیالن907

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26بهزاد خشگوییمحمودگیالن908

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26پورامینی ناوعزیزگیالن909

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26پورمحمدسمانهگیالن910

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26ربیعی زادحمیدگیالن911

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26شمالیآیداگیالن912

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26صبوری ازادامیرگیالن913

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26فتحی میاردانمریمگیالن914

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26کمالی خرم رودمهدیگیالن915

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26محسنیالهامگیالن916

اشرفگیالن917
محمدحسینی 

قاضیانی
فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26مهدیپور میرمحلهمعینگیالن918

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26نجف پور الرسریسهیلگیالن919

فعال(احرا در استان گیالن)مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/221398/04/26نصیری قلعه بینحامدگیالن920

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02قلی زادهحسنگیالن921

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن922

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01رشیدی اسطلخیمهدیگیالن923

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01رضاپور نویدهفاطمهگیالن924

فعالآشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی1398/04/151398/04/18میرزائیمسعودلرستان925

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16پرهاماحمدلرستان926

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16حیدریفهیمهلرستان927

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16قاسمیمعصومهلرستان928

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16نقی بیرانوندایوبلرستان929

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18نظریسیده مریملرستان930

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18حسن زادهالهاملرستان931

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18پورمحسنینوشینلرستان932

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18خوشناموندزیبالرستان933

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18حسنپورسمیرالرستان934

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18مرادیمعصومهلرستان935

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18گودرزیفاطمهلرستان936

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18فالحوند چگنیعبدالهلرستان937

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18گل ورانیمجتبیلرستان938

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18ساالروندمحبوبهلرستان939

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18ضرونیکیومرثلرستان940

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18وفایی مقدمسید صادقلرستان941

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18ممیوندمسلملرستان942

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18مرادی سبزوارنیلوفرلرستان943

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18قنبری مزلقانمهدیلرستان944

فعال(مجازی-غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/171398/04/18نیریحسینلرستان945

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012حسن زادهالهاملرستان946

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012رشیدیمهرنوشلرستان947

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012قاسمیمعصومهلرستان948

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012مرادی سبزوارنیلوفرلرستان949

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012خوشناموندزیبالرستان950

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012سلیمانیفاطمهلرستان951

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25بازوندروح الهلرستان952

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26صادقی پورغالمحسنلرستان953

فعالمقدماتی (A-Tech)8آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 1398/04/221398/04/25نورعلیسعیدلرستان954

فعال( دی9اجرا در مرکز  )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 1398/04/221398/04/25نوری عالممحمدلرستان955

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25ساالروندلیاللرستان956

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25تقویمحمدحسنلرستان957

فعال(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها1398/04/221398/04/26سپهوندعلیلرستان958

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26کریمی صدراسماعیللرستان959

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26مبینی پوررویالرستان960

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25ترابیفریدلرستان961

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01ساالروندلیاللرستان962

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01سپهوندعلیلرستان963

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01گرجیرضالرستان974



فعالآشنایی با سیستم اعالم سرقت1398/04/291398/05/01صادقی فردشهراملرستان975

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01خادمیکبرالرستان976

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01مومنی روستاییسمیهلرستان977

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01قاسمی نژادخداکرملرستان978

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01قاسمیمعصومهلرستان979

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01کوشکیمعصومهلرستان980

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01مبینی پوررویالرستان981

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01قربانیابراهیملرستان982

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01داودیعلی محمدلرستان983

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01امیدیفریبالرستان984

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01میرزاییمنصورهلرستان985

فعال1انتقال قدرت معمولی 1398/04/151398/04/18اکبریحسینمازندران986

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18رحمانیمحمد علیمازندران987

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16حسینیسید مجتبیمازندران988

فعال(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1398/04/151398/04/26جمالیسیدحمزهمازندران989

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19شعبانیمسلممازندران990

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19وجدانی بیدرونیبابكمازندران991

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18پورعباس کتی سریحمیدمازندران992

فعالFactory I/Oشبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار 1398/04/151398/04/18صدیقی هشتجینمحمدرضامازندران993

فعالطراحی سیستمهای خورشیدی1398/04/151398/04/18قدمی نجارکالییهادیمازندران994

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18کیانیزهرامازندران995

فعال1398/04/221398/04/25Flashمحمدیحسنمازندران996

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012شریفیانندا بیگممازندران997

فعال1398/04/221398/04/25SQL SERVER 2012دالوریخیاممازندران998

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26نعمتیاحمدمازندران999

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26نیازیانعلیرضامازندران1000

فعال(مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ1398/04/221398/04/25اصدقیفاطمهمازندران1001

فعالتصویر سازی کتاب کودك1398/04/221398/04/25قدیری ساروئیفاطمه صغریمازندران1002

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25رضائی کیاسریمهدیمازندران1003

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار1398/04/221398/04/25فتحیسید حمیدمازندران1004

فعال(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی1398/04/221398/04/26منتظریشایانمازندران1005

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26رحمانیمحمد علیمازندران1006

فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25رضائی بشلیمهدیمازندران1007

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1009

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25گیالنیحسینمازندران1010

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25حسینیسیدجالل الدینمازندران

فعالگردشگری سالمت1398/04/221398/04/25محمودجانلوثمرهمازندران

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25اسدی لموکیرضامازندران1011

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25علیجان زاده تنکابنیهمایونمازندران1012

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01اصغرپورحسینمازندران1013

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01حاجی زادهایمانمازندران1014

فعالاجرای طاق و قوس آجری1398/04/291398/05/01کیانیزهرامازندران1015

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01حشمتیمیثممازندران1016

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01نیازیانعلیرضامازندران1017

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01حسین زاده مقدماعتمادمازندران1018

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02حسن پورمحمدمازندران1019

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02گیلمحمدمازندران1020

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02نعمتیاحمدمازندران1021

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01جعفریانمعصومهمازندران1022

فعال(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب1398/04/291398/05/01مختاریمهنازمازندران1023

فعالآسانسور هیدرولیك و پله برقی1398/04/151398/04/18غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1024

فعالآشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت1398/04/151398/04/18بیاتمیثممرکزی1025

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18صفریآمنهمرکزی1026

فعال(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1398/04/151398/04/18شیرمحمدیفاطمهمرکزی1027

فعالطراحی مقدماتی1398/04/151398/04/18احدیسمانهمرکزی1028

فعالمحوطه سازی1398/04/151398/04/18فالحیمحمدنبیمرکزی1029

فعالOHSAS-1800-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی1398/04/221398/04/25بیاتفاطمهمرکزی1030

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1031

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26رفیعینسرینمرکزی1032



فعال(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح1398/04/221398/04/25طیبیحسینمرکزی1033

فعالکاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیك و کنترل صنعتی1398/04/221398/04/25صدیقی هشتجینمحمدرضامرکزی1034

فعالWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی1398/04/221398/04/25منجزیسعیدمرکزی1035

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25جاویدان فربهناممرکزی1036

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02حق پرستمحمد جوادمرکزی1037

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02ساالریمحمد صادقمرکزی1038

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02طیبیحسینمرکزی1039

فعالاجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398/04/291398/05/01شفیعیحسینمرکزی1040

فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01دارابیمصطفیمرکزی1041

شمس الهمرکزی1042
عبدالحسینی 

کردیجانی
فعالآئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398/04/291398/05/01

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01عسگریاکرممرکزی1043

فعال(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیك خودروهای هیبرید 1398/04/291398/05/02زارعیرضامرکزی1044

فعالسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1398/04/291398/05/01حیدریجاللمرکزی1045

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16افسردهاحسانهرمزگان1046

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16لطفیمجتبیهرمزگان1047

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18پاده باننجمههرمزگان1048

فعالبافنده ترکیبی قالی و گلیم1398/04/151398/04/18قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1049

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18افرازامامههرمزگان1050

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19امیدواریفرزادهرمزگان1051

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19بهنامیاصغرهرمزگان1052

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19جلیلیابراهیمهرمزگان1053

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18امیری دوماریمحسنهرمزگان1054

فعالمدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی1398/04/151398/04/18محمودیسانازهرمزگان1055

فعال1398/04/221398/04/25Flashافسردهاحسانهرمزگان1056

فعال1398/04/221398/04/25MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012هیئت حسینیانعزتهرمزگان1077

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalشهیدی پورسیدمسعودهرمزگان1078

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26بهمن زادهمریمهرمزگان1079

فعال(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1398/04/221398/04/26عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان1080

فعال(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیك1398/04/221398/04/26رضائی لك زردشتیمیهنهرمزگان1081

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1082

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01جانی پورلیالهرمزگان1083

فعالاسانس گیری1398/04/291398/05/01ذاکری نسبفاطمههرمزگان1084

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01پاده باننجمههرمزگان1085

فعال(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1398/04/291398/05/01ژالهرویاهرمزگان1086

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01افسردهاحسانهرمزگان1087

فعال(مجازی- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم1398/04/291398/05/01لطفیمجتبیهرمزگان1088

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01انوریشیالهرمزگان1089

فعال1شناخت آسانسور و پله برقی 1398/04/291398/05/01احمدیداریوشهرمزگان1090

فعالتکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار1398/04/151398/04/18معروفنسرینهمدان1091

فعال(غیر حضوری- مجازی)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی1398/04/151398/04/16اروانهفاطمههمدان1092

فعالبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398/04/151398/04/18فرخیمعصومههمدان1093

فعال(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار1398/04/151398/04/18اوقانسمیراهمدان1094

فعالدوخت لباس با الگوهای سایزبندی1398/04/151398/04/18زیباییشهنازهمدان1095

فعالروشهای ارائه مطلب1398/04/151398/04/18والیخواهنداهمدان1096

فعال(مجازی- غیر حضوری  )سرویس و نگهداری خودرو1398/04/151398/04/19سرابیمیثمهمدان1097

فعالسیستم های تهویه کولر خودرو1398/04/151398/04/18مؤمنیمسعودهمدان1098

فعالسیستم دوربین های مداربسته دیجیتال1398/04/151398/04/18نادریصالحهمدان1099

فعال(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398/04/151398/04/18مؤمنیمسعودهمدان1100

فعال1398/04/221398/04/25PLC1500-TIA Portalموسویسید پرویزهمدان1101

فعال( دی9اجرا در مرکز  )2برق خودرو 1398/04/221398/04/25نگینیمحمدهمدان1102

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25الیاسیعلیرضاهمدان1103

فعالتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398/04/221398/04/25حکمتیحکمت الههمدان1104

فعال گردشگری1زبان آلمانی 1398/04/221398/04/25فرخیمعصومههمدان1105

فعال(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1398/04/221398/04/26شریف فربهارههمدان1106

فعالمبانی ماشینهای الکتریکی1398/04/221398/04/25سرمدی علیخانیرسولهمدان1107

فعال(غیر حضوری- مجازی  ) علم مواد 1398/04/291398/05/02قربانی بهادرمسعودهمدان1108

فعالتکنولوژی بتن1398/04/291398/05/01بناپور حمیدیامیرهمدان1109

فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01فیوضیطاهرههمدان1110

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01زرین  وفاعلیرضاهمدان1111

فعالISO9001مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد1398/04/291398/05/01عبدالحسین زادهپری نازهمدان1112
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فعالسازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی1398/04/291398/05/01عابدی شمس ابادیسکینهیزد1126
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