استان آذربایجانشرقی(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

1

حبیب

گلی

2

سپیده

تشهدجمال

3

شیوا

جلیلی

4

ناصر

پاشایی

5

شیوا

جلیلی

6

حبیب

گلی

7

علیرضا

قهرمانی

8

عزیزه

کریمی

9

جعفر

برزگر

10

مهدی

علیزاده

11

صمد

باقی

12

عبدالقاسم

بابایی

13

احمد

تقی پور

14

پریسا

تقی پوربقائی

عنوان دوره آموزشی
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/12

15

امیر

شهبازی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

16

علی اکبر

حسن پور

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

17

حسن

سربازی

1395/11/09

1395/11/13

18

حبیبه

اکبرزاده پارام

تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
19

سیدمحمود

علوی

PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/20

20

روح اله

زارع کاظمیه

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

21

علی

شکوهی نیا

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

22

احد

عباسیان پیرنیا

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

23

شهرام

رنجپور

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

24

عبدالقادر

محمودیان

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

25

ساناز

دولت جو

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

26

بابک

اسماعیلیان

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

27

بهزاد

نعمتی

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

28

کریم

صولتی

1395/11/16

1395/11/20

29

شیوا

جلیلی

1395/11/16

1395/11/20

30

علی اکبر

معینی

1395/11/16

1395/11/20

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
تنظیم فرمان

31

داود

طالب نژاد

تنظیم فرمان

1395/11/16

1395/11/20

32

هادی

آراسته

تنظیم فرمان

1395/11/16

1395/11/20

33

حسین

برزگری

1395/11/16

1395/11/20

34

علی

روشنی

1395/11/16

1395/11/19

35

حبیب

رضایی

1395/11/16

1395/11/19

36

اسالم

سهیلی آذر

1395/11/16

1395/11/19

37

علیرضا

اصولی

1395/11/16

1395/11/19

38

محمدرضا

شیرین آبادی

1395/11/23

1395/11/27

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)

39

قربانعلی

عباسی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

40

علیرضا

قهرمانی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

41

فریدون

مهدی پور

1395/11/23

1395/11/27

42

مهران

فروغی

1395/11/23

1395/11/27

43

بهزاد

نعمتی

1395/11/23

1395/11/27

44

رضا

حسن نژاد

1395/11/23

1395/11/26

45

جاوید

مشهدی حیدرزاده

1395/11/23

1395/12/04

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
کولرهای گازی اینورتری
بازرسی جوش بروش التراسونیک
Level II

بازرسی جوش بروش التراسونیک

46

عبدالقادر

محمودیان

Level II

47

علی اکبر

معینی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

48

هادی

آراسته

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

49

احمد

جعفری

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

50

امین

سربازجمشید

1395/11/23

1395/11/26

51

ناصر

پاشایی

1395/11/23

1395/11/27

52

جبار

خمسه

1395/11/23

1395/11/27

53

مهدی

قهرمانپور

1395/11/23

1395/11/26

54

اصغر

عبدالهی

1395/11/30

1395/12/03

55

هادی

کیومرزی

1395/11/30

1395/12/03

56

حامد

آزادی

1395/11/30

1395/12/03

57

علی

نقی لویی

1395/11/30

1395/12/03

58

جاوید

شریف اوغانی

1395/11/30

1395/12/03

59

سیدمحمود

علوی

1395/11/30

1395/12/03

60

سلمان

یوسفی

1395/11/30

1395/12/03

61

سعید

قاسم زاده

1395/11/30

1395/12/04

62

پریسا

تقی پور بقائی

1395/11/30

1395/12/03

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
کاشی کاری
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/23

1395/12/04
1395/11/26

مولدقدرت تخصصی
63

بهنام

رمضانی

موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
64

محسن

رزاقی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

65

حبیبه

اکبرزاده پارام

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

استان آذربایجانغربی(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

1

بهمن

روشنی

2

میریوسف

میریوسفی

3

محمدرضا

اللهیاری

4

غالمرضا

رضازاده

5

امیر

سیدزاده

6

سجاد

احمدپور

7

سمیه

حمزه پورگوران آباد

8

پری

مولودی

9

شهناز

عزیزی حسن آباد

عنوان دوره آموزشی
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
بنای سفت کار
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
10

محمدطاهر

محمودی

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

11

لیال

حسین زاده

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

12

لیال

چراغپورقشونی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

13

یوسف

حاجی محمدی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

14

ضرار

مام رسولی

PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/20

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

15

لیال

چراغپورقشونی

16

عمر

لطیف پور

17

پری

مولودی

توپ دوزی

18

سحر

سبزه چی

توپ دوزی

1395/11/16

19

محمدطاهر

محمودی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

20

لیال

حسین زاده

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

21

داود

خواجه سپهرالدینی

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

22

سیدمرتضی

شکارلو

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

23

مسعود

اختیاری

1395/11/16

1395/11/19

24

کیوان

ابراهیمی

1395/11/16

1395/11/19

25

فرشاد

غالمی نژادمقدم

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20
1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
26

هیمن

خوشوقت

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

27

ضرار

مام رسولی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

28

پیام

کریمی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

29

مصطفی

موسی زاده

1395/11/23

1395/11/27

30

لیال

چراغپورقشونی

1395/11/23

1395/12/04

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

کولرهای گازی اینورتری

31

محمد

عباسی

32

داود

افتخاری

33

ناصر

کیانی

Level II

34

پری

مولودی

شلوار دوزی

35

لیال

حسین زاده

36

محمدطاهر

محمودی

بازرسی جوش بروش التراسونیک
Level II
بازرسی جوش بروش التراسونیک

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/27

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012
MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

37

داود

خواجه سپهرالدینی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

38

ایوب

جان

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

39

سامان

صبوری

1395/11/23

1395/11/26

40

توحید

دالوری

1395/11/30

1395/12/03

41

فرشاد

غالمی نژادمقدم

1395/11/30

1395/12/03

42

شلیر

رشیدی

1395/11/30

1395/12/03

43

ولی

حمیدی

1395/11/30

1395/12/04

44

سکینه

حیدرزاده

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

45

لیال

علیلو

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

46

زهرا

مظلومی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

47

حسین

اکبری عربلوی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
روانشناسی مهارتهای ارتباطی
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4

48

میکائیل

خلیلی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

49

سیدمرتضی

شکارلو

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

50

توحید

عمرانی

51

شادی

امام ویردی

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

استان اردبیل(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

مطلب

شجاعی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

2

اعظم

مختارپور

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

3

سهیال

رسالتی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

4

سعید

اسکندرپور

1395/11/02

1395/11/06

5

مهران

رحمانی

1395/11/02

1395/11/06

6

عبدالرحیم

نصیرزاده

1395/11/09

1395/11/20

7

فریده

حقیری خیاوی

1395/11/09

1395/11/13

8

عفت

شریفی

9

شیرین

حسین اوغلی

10

زهرا

پورآزاد

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
11

زینب

سعادتخواه

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

12

سولماز

قاسمی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

13

علی

حاجی زاده

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

14

سیامک

خلخالی زاویه

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

15

کیومرث

کراری

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

16

اباذر

جوهری

1395/11/16

1395/11/19

17

مهناز

ایمانپور

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

18

علی

شیرازی مجره

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

19

رامین

مهری شقالن

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

20

بهرام

سیدابراهیمی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

21

رویا

اقبالی

1395/11/16

1395/11/20

22

ولی

اسدالهی

1395/11/23

1395/11/26

23

ژیال

روح نواز

1395/11/23

1395/12/04

24

فیروز

خوشنواز

Level II

1395/11/23

1395/12/04

25

ابراهیم

مددی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

26

افشین

کیانی وراغول

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

27

مجید

صالح زاده

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
بازرسی آسانسور
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
بازرسی جوش بروش التراسونیک

28

سکینه

عبدل زاده قره آجاغ

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

29

زینب

رمضانی گرمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

30

ناهیده

سرداری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

31

شیرین

حسین اوغلی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

32

صغری

خیاطی گرمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

33

اعظم

آقازاده تولون

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

34

سیامک

مهرورز

1395/11/30

1395/12/03

35

شاهپور

علیپور

1395/11/30

1395/12/03

36

فرزاد

بیدارمغانلو

1395/11/30

1395/12/03

37

منصور

رخشیدن

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

38

رقیه

حسنی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

39

اعظم

مختارپور

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

40

اسکندر

شوقی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

استان اصفهان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

زهرا

بهرامی

2

علیرضا

کاویانی آرانی

3

محمد

خامه ء

4

مسعود

میرلوحی

5

حامد

ایرانی

6

احسان

توکلی گارماسه

7

اسماعیل

یاوری

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

8

اسماعیل

نژادمحمدی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

9

علیرضا

شهریاری نژاد

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

10

مریم

فریور

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

11

کامران

زمانپوربروجنی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

12

محمدرضا

ابراهیمی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

13

مهدی

دهقانی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

14

مصطفی

شفیعی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/05

15

نفیسه

جوادی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

16

مهین

ذاقلی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

17

فرشته سادات

طالیی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

18

طاهره

حاجی کتابی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

19

لیال

نادری نطنزی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

20

آزاده

علی نقی نایینی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

21

ناهید

یاوری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

22

محمدرضا

سلیمیان ریزی

PET1

1395/11/02

1395/11/13

23

فرید

خیری

PET1

1395/11/02

1395/11/13

24

آمنه

روانستان

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

25

مرضیه

خورشیدی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

26

زهرا

عباسی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

27

ناهید

گنجی فرد

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

28

زهرا

فتاحی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

29

فریده

فروزانفر

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

30

مصطفی

دری سده

1395/11/02

1395/11/06

31

احسان

شفیعی

1395/11/02

1395/11/05

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
بنای سفت کار

32

زهرا

بهرامی

33

کاظم

پیروی بادی

34

بشیر

سیفی

35

مصطفی

شفیعی

36

سیدمسعود

رضیان

37

مریم

فریور

38

پورهنگ

مهدیان

39

سیدحسین

صالحی ابری

40

اسماعیل

یاوری

41

فرشید

موگویی

42

زهرا

فتاحی

43

زهرا

عباسی

44

مهرداد

نادری دره شوری

45

کامران

زمانپوربروجنی

46

بهرام

سورانی

47

علی

حکیمی

48

سجاد

خدری

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

49

طاهره

قدمی

50

شیوا

رحیمی

51

مهری

آقایی

52

انسیه

دانا

53

اسداله

تقوایی

54

مهدی

اتحادی

55

جنت خانم

باغستانی آرانی

56

لیال

سیف

57

مریم

پوربافرانی

پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
58

محمدرضا

منصوری

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

59

ناهید

گنجی فرد

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

60

محبوبه

موسوی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

61

ساره

عطایی محمدی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

62

سارا

افالکی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

63

بهروز

آقاجانی

1395/11/09

1395/11/12

64

یوسف

خلیلی پورناقانی

1395/11/09

1395/11/12

رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)

رنگ کاری در صنایع چوب

65

عباس

یوسفی

66

ناهید

یاوری

67

شهال

صابری

68

بهجت

طاهری

69

سعید

معمار

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

70

عباس

رضایی جندانی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

71

مجید

خبازی

72

مهدی

دهقانی

73

احسان

توکلی گارماسه

PLC-S7-200

74

مریم

فریور

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

75

غالمحسین

محمدی نجف آبادی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

76

محمود

پوربافرانی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

77

محمدحسن

صادقی گنجه

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

78

مهدی

اتحادی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

79

اکبر

عباسیان

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

80

لیال

سیف

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

81

محبوبه

موسوی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

(مقدماتی)
معرق مفهومی
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای

کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20
1395/11/19

82

ساره

عطایی محمدی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

83

احمدرضا

الیقی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

84

شهربانو

صادقی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

85

حسین

رحمتیان

1395/11/16

1395/11/20

86

مسعود

فیرزوبخت

1395/11/16

1395/11/20

87

حسنعلی

طالبی

1395/11/16

1395/11/20

88

سیدمهران

یزدانیان

1395/11/16

1395/11/20

89

سیدحسن

نصرآزادانی

1395/11/16

1395/11/20

90

مهدی

معتمدی تهرانی

1395/11/16

1395/11/20

91

مریم

توحیدی

Autodesk Inventor

1395/11/16

1395/11/19

92

حامد

ایرانی

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

93

احسان

توکلی گارماسه

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

94

امیر

زمان وزیری

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

95

مهران

آقایی

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

96

اسماعیل

نژادمحمدی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

97

مریم

فریور

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

98

اسماعیل

یاوری

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
تنظیم فرمان
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
طراحی و مدلسازی مقدماتی با

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و

99

داود

بهزادی

100

لیال

نادری نطنزی

101

ناهید

گنجی فرد

102

طاهره

احمدپور

103

سیدمسعود

رضیان

104

عصمت

جعفری باغملکی

105

علی

ایرانپورمبارکه

106

عبداله

زمانی

کولرهای گازی اینورتری

107

مصطفی

شاکران

کولرهای گازی اینورتری

1395/11/23

108

نفیسه

جوادی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

109

طاهره

حاجی کتابی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

110

لیال

سیف

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

111

میترا

آقاجانیان

بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/26

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

112

مهسا

ابراهیمی

java script

1395/11/23

1395/11/27

113

نصراله

کهیانی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

114

محبوبه

حکیمیان

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

115

فرشته سادات

طالیی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

116

آسیه

شیرالی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

117

ناهید

یاوری

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

118

جواد

نواب

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

119

محسن

مالئی اردستانی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

120

افشین

جزینی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

121

خدیجه

اکبری شاهرخی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

122

فریبا

حسینی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

123

مرتضی

جمالی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

124

مجتبی

شهبازی

1395/11/23

1395/11/27

125

حسین

خرمیان

1395/11/23

1395/11/26

126

مریم

توحیدی

1395/11/23

1395/11/26

127

امیرعلی

آدینه

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

128

حسنعلی

طالبی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

129

محمدتقی

آسوده

1395/11/30

1395/12/03

130

احسان

شفیعی

1395/11/30

1395/12/03

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک

نقشه کشی و نقشه خوانی در

131

اسداله

تقوایی

132

مهدی

اتحادی

133

سیدزکریا

امیری سرارودی

Level I&II

134

لیال

سیف

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

135

حیدر

عباسی چم چنگی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

136

شهربانو

صادقی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

137

فاطمه

صفاری پور

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

138

پروین

زنگنه

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

139

مریم

فریور

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

140

حسن

کیانی زهرانی

141

نوید

فرازبخت

تاسیسات
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/04

1395/11/30

1395/12/11
1395/12/04

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
تخصصی
مولدقدرت
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
142

مهدی

محمدی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

143

علی

توکلی طرفی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

استان البرز(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

حسن

بهره مند

2

مهرداد

بخشی

3

عبداله

رضا اهرابی

4

علیرضا

الهوتی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

5

کامران

میرزاوند

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

6

نسرین

قباد

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

7

معصومه

گوهری

PET1

1395/11/02

1395/11/13

8

ابوالقاسم

شاهسون

PET1

1395/11/02

1395/11/13

9

امیر

رادپور

1395/11/02

1395/11/06

10

ناصر

محمدی

1395/11/02

1395/11/05

11

داریوش

واشقانی

1395/11/09

1395/11/13

12

مینو

جوادی

1395/11/09

1395/11/13

13

کامبیز

ادیبی خو

1395/11/09

1395/11/13

14

اسفندیار

اسالمی مقدم

1395/11/09

1395/11/12

طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
بنای سفت کار
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/13
1395/11/13

مقررات ملی تاسسیات ساختمان-

15

داود

حسینی

16

علیرضا

پهلوانی

Level II

17

حمید

لطیفی

PLC-S7-200

1395/11/16

18

مینو

جوادی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

19

فرزاد

میالنی

1395/11/16

1395/11/19

20

داود

عشقی یارعزیز

1395/11/16

1395/11/19

21

اسفندیار

اسالمی مقدم

1395/11/16

1395/11/19

22

معصومه

حقانی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

23

محمودرضا

کلهر

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

24

خسرو

دانشی ممقانی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

25

آریو

شافعی

KET1

1395/11/16

1395/11/27

26

پژمان

معدنی

KET1

1395/11/16

1395/11/27

27

داریوش

رادین

KET1

1395/11/16

1395/11/27

28

سهیال

نعمتی

KET1

1395/11/16

1395/11/27

29

محمود

دهنوی

1395/11/16

1395/11/19

30

مسلم

نادری

1395/11/16

1395/11/19

31

بهزاد

ابراهیمی

1395/11/16

1395/11/19

مبحث 17
بازرسی جوش بروش چشمی

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20
1395/11/20

تنظیم فرمان

32

محمدرضا

احمدی

33

مرتضی

سیفی

34

حسین

سرخیل

35

سیدرضا

حسینی

36

صاح

مفاخری باشماق

37

کامبیز

ادیبی خو

38

مینا

زمان زاده

39

میررحمت

سیدی

40

اسفندیار

اسالمی مقدم

41

علی

معیریان

42

بهرام

فالح مهرابادی

Level II

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
1395/11/23

1395/11/26

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

43

سهیال

نعمتی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

44

سعید

صاحب فصولی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

45

یوسف

محمدی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

46

زینب

شجاعی قمی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

47

آزاده

احمدی مقدم

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
کولرهای گازی اینورتری
بازرسی جوش بروش التراسونیک
Level II
بازرسی جوش بروش التراسونیک

کشت زعفران

48

ریحانه

طائب نیا

49

حمید

قنبری

50

جعفر

ابراهیمی

51

علیرضا

بیات پور

52

محمدهادی

حبیبی ماچیانی

دستور زبان انگلیسی 1

53

داریوش

رادین

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

54

نسرین

قباد

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

55

افسون

رهبر

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

56

نرگس

جعفرپوربغداداباد

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

57

پرویز

آقامحمدی شندی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

58

حسنعلی

صنعتی

1395/11/30

1395/12/03

59

علیرضا

الهوتی

1395/11/30

1395/12/03

60

جالل

عینی

1395/11/30

1395/12/03

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/11
1395/12/11

استان ایالم(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

ایوب

هواسی

2

شهین

قنبری

3

فریبا

علیدادپور

4

مهدی

فتاحی زاده

5

زهرا

ایوانی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

6

مریم

محمدی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

7

پروانه

نثاری

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

8

مهناز

زمانی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

9

حسین

پورنصرت

1395/11/09

1395/11/13

10

داراب

زینی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

11

مجید

خسروی چقاماهی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

12

محمدتقی

رازی

1395/11/09

1395/11/12

13

رضا

گنجی

1395/11/16

1395/11/19

14

هوشنگ

احمدیان

1395/11/16

1395/11/19

کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)

جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2

طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06
1395/11/06

15

مریم

داور

16

فریبا

علیدادپور

17

نسرین

خرمی

18

طاهره

کاویانی

19

پروین

کارگر

20

مهدی

فتاحی زاده

21

ملکه

پورنجف

22

شهریار

دالوری

23

آمنه

رحیمی زاده

24

فاطمه

جعفری

25

حسین

رحیمی زاده

26

اکبر

ملکی

27

مهتاب

گل نظری

28

علی

کیانلویی

29

زهرا

چراغی پور

30

مجتبی

تخمار

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
اصول و مبانی کشت هیدروپونیک
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و

31

مجتبی

نظری زاد

32

رضا

رضائی

Level II

33

محمد

امیری

ILLUSTRATOR

1395/11/23

34

منیژه

محمدی تبار

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

35

محمد

اسماعیلی

1395/11/23

1395/11/27

36

محمدرضا

رشنوادی

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

37

زهرا

چراغی پور

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

38

بابک

کولیوند

1395/11/30

1395/12/03

39

جعفر

مقدم

1395/11/30

1395/12/03

40

فروزان

منصوریان

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

41

طیبه

کیهانی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

42

هوشنگ

احمدیان

1395/11/30

1395/12/03

43

عباداله

انوری

1395/11/30

1395/12/03

44

حسین

پورنصرت

1395/11/30

1395/12/04

45

رحیم

عموزاده

1395/11/30

1395/12/04

بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
بازرسی جوش بروش التراسونیک

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam

آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
برق خودروی تخصصی L90

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/27

46

نسرین

خرمی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

47

نازی

درانه ای

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

48

مهتاب

گل نظری

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

49

محمدرضا

رشنوادی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

استان بوشهر(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

محسن

شهریور

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

2

محمدرضا

بی باک

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

3

مسعود

قادری

1395/11/09

1395/11/13

4

مجید

عبدعلی

1395/11/09

1395/11/12

5

سیده مرضیه

حسینی زاده

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

6

سکینه

سراجی زاده

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

7

رستم

انبارکی

1395/11/16

1395/11/19

8

حسین

شمسی زاده

1395/11/16

1395/11/20

9

سیدجواد

سجادی

1395/11/16

1395/11/19

10

سیده مرضیه

حسینی زاده

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

11

سکینه

سراجی زاده

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

12

کبری

سراجی زاده

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

13

مریم

جاللیان

1395/11/16

1395/11/19

14

مسعود

قادری

1395/11/23

1395/11/27

ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17

طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
PLC-S7-200
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-

MCSAInstalling and

15

سیده مرضیه

حسینی زاده

16

سکینه

سراجی زاده

Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012
MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

17

مسعود

بن رشید

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

18

مریم

جاللیان

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

19

محمدحسین

پیمانی

1395/11/30

1395/12/03

20

عبدالرحمن

عظیمیان

1395/11/30

1395/12/03

21

گل بهار

زهادی فرد

1395/11/30

1395/12/04

22

مریم

جاللیان

1395/11/30

1395/12/03

خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
هرس درختان میوه
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

استان تهران(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمد

مقیسه

2

محمدرضا

بیکی ورزنه

3

فاطمه

میری

4

ابوالفضل

مهمان نواز

5

یوسف

عباسی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

6

حسین

مهاجر

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

7

محمدباقر

اسدی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

8

میررسول

موسوی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

9

سعید

دستجانی فراهانی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

10

احمد

بهروز

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

11

محمدرضا

مسافری

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

12

سیدبرومند

حسینی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

13

مریم

سلطانی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

14

محمدتقی

ایزدی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/05

15

زهرا

رضایی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

16

روح انگیز

ابراهیمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

17

آمنه

رفعت خواه

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

رفیعی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

19

امید

یوسفی فشکی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

20

مرضیه

اسدی

1395/11/02

1395/11/06

21

فرزانه

رضازاده سفیده

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

22

لیالسادات

فیض ابادی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

23

حمیدرضا

کریمی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

24

حسن

امانی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

25

حمیدرضا

دلقندی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

26

فاطمه

برومندخشکبیجاری

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

27

رویا

افتخاری

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

28

محمدرضا

ملک سیاه چشم

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

29

محمد

مقیسه

1395/11/09

1395/11/13

30

محمدباقر

اسدی

1395/11/09

1395/11/12

31

یوسف

نصرالهی ثمرین

1395/11/09

1395/11/12

18

سیدجلیل
الدین

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان

32

محسن

عزتی یارعزیز

33

حسین

مهاجر

34

حمیده

پسیان

35

سارا

مرجانی

36

نسرین

جلیلوند

37

مریم

جلیلوند

38

غالمرضا

اسماعیلی

39

رضا

تکبند

40

فاطمه

دولتی

41

فریبرز

هوشمندی زاده

42

علیرضا

افشاردانا

43

سعید

سلمانی

44

قاسم

ابراهیمی کوهبانی

45

وحید

ابوطالبی

46

تیمور

کمری

47

زهرا

کاردر

آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با
ماشین آالت خط تولید

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/12

48

زهرا

شاه محمدی

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

49

شراره

زمانی راد

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

50

اشرف

قربانی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

51

فرزانه

شهبازپور

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

52

رایناک

صنیعی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

53

عباس

سعیدی

1395/11/09

1395/11/12

54

علی اصغر

مطلبی نژاد

1395/11/09

1395/11/12

55

محسن

تشخوریان

1395/11/09

1395/11/12

56

حسن

امانی

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

57

فاطمه

برومندخشکبیجاری

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

58

محمد

احمدی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

59

ابوالفضل

صادق زاده

60

احمد

بهروز

61

داود

زمانیان

رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)

کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
کنترل کننده موتورهای الکتریکی

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/19

62

جعفر

جودی

PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/20

63

محمدباقر

اسدی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

Dan Foss
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

64

خدیجه

توکلی طرقی

65

سعید

سلمانی

66

مهدی

جلیلی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

67

لیال

قاسم پور

توپ دوزی

1395/11/16

68

زینب

ندرلو

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

69

اشرف

قربانی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

70

لیالسادات

فیض ابادی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

71

محمدرضا

گلی پور

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

72

مریم

سلطانی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

73

اکرم

کاظمی کردخیلی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

74

حمیده

کوکبی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

75

سعید

اردالنی

KET1

1395/11/16

1395/11/27

76

علی اصغر

مطلبی نژاد

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

77

محمد

امرائی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

78

مرضیه

اسدی

1395/11/16

1395/11/20

79

ناصر

سلیمانی

1395/11/16

1395/11/19

80

داود

محسنی

1395/11/16

1395/11/19

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20
1395/11/20

81

مرتضی

انصاری

82

محمدرضا

سمیع پورکومله

83

احمد

معظمی گودرزی

84

مهدی

رضایی گرجان

85

رویا

افتخاری

86

محمدرضا

بیکی ورزنه

تنظیم فرمان
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
87

محمدمهدی

عرفانی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

88

احمد

بهروز

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

89

محمدباقر

اسدی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

90

یوسف

نصرالهی ثمرین

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

91

محسن

عزتی یارعزیز

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

92

ابوالفضل

مهمان نواز

1395/11/23

1395/12/04

93

روح انگیز

ابراهیمی

1395/11/23

1395/12/04

94

حسین

مهاجر

1395/11/23

1395/12/04

95

خدیجه

توکلی طرقی

1395/11/23

1395/12/04

96

داود

قطب محمدی

1395/11/23

1395/12/04

پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

پداگوژی(ویژه مربیان

97

رضا

قشقایی

98

مهدی

حسینی پویا

99

محسن

فرخی مینا

100

سعید

سلمانی

101

رضا

خانی

102

اسماعیل

اعرافی

کولرهای گازی اینورتری

103

قاسم

ابراهیمی کوهبانی

کولرهای گازی اینورتری

104

تیمور

کمری

Level II

105

زهرا

کاردر

شلوار دوزی

106

اشرف

قربانی

جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

بازرسی جوش بروش التراسونیک

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/27

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

107

حمیدرضا

کریمی

java script

1395/11/23

1395/11/27

108

جمال

علی همتی

java script

1395/11/23

1395/11/27

109

حمیدرضا

دلقندی

java script

1395/11/23

1395/11/27

110

مرضیه

اسدی

java script

1395/11/23

1395/11/27

111

سمیه

خداشناس

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

112

حمیدرضا

بختیاری

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

113

زهره

میراحمدی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

114

پرویز

دوستی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

115

لیال

ولی زاده کوچه

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

116

منوچهر

مولوی گرکان

1395/11/23

1395/11/27

117

سیاوش

اسماعیلی

1395/11/23

1395/11/27

118

محمود

معمر

1395/11/23

1395/11/27

119

حمید

ترابی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

120

جواد

مرادی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

121

بهزاد

دالوند

1395/11/23

1395/11/26

122

عبداله

صفرپور

1395/11/23

1395/11/27

123

سیدمسعود

اخالقی

1395/11/23

1395/11/27

124

حسین

نجاری پیشه نجفی

1395/11/23

1395/11/27

125

حسین

هدایتی

1395/11/23

1395/11/27

126

محمدرضا

ملک سیاه چشم

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

127

ابوالفضل

صادق زاده

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

128

علیرضا

سازمند

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

129

بیتا

سالمتی

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
کشت زعفران
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam

کاشی کاری

130

مهدی

رضایی گرجان

131

یوسف

نصرالهی ثمرین

132

محسن

عزتی یارعزیز

133

محمدرضا

مسافری

 PLCمقدماتی B

134

محمدباقر

اسدی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

135

فرزانه

رضازاده

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

136

لیالسادات

فیض ابادی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

137

محمدرضا

بیکی ورزنه

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

138

رضا

خانی

1395/11/30

1395/12/03

139

مهدی

رضایی گرجان

1395/11/30

1395/12/03

140

علیرضا

سازمند

1395/11/30

1395/12/03

141

مهدی

شالباف

1395/11/30

1395/12/03

142

مصطفی

خدامرادی

1395/11/30

1395/12/04

143

مهدی

جلیلی

1395/11/30

1395/12/04

144

وحید

ابوطالبی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

145

زهرا

کاردر

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

146

علیرضا

جبلی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/04
1395/12/04

147

احمد

معظمی گودرزی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

148

آسیه

صابرمقدم

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

149

عبدالحمید

یگانه

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

150

داود

محسنی

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

151

سیدمحمدامین

موسوی

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

152

جلیل

شفیعی عنبران

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

153

کاظم

دیوارگر

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

استان چهارمحال وبختیاری(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمدعلی

قادری

2

عبداله

مقیمی

3

طیبه

جعفری

4

افشین

جوانبخت

5

جالل

کمالی دهکردی

6

داود

خلیلی

7

مظفر

حیدری

8

طیبه

ابوطالبی

9

هومان

گودرزی

10

طیبه

جعفری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

11

حسین

رستگار

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

12

طیبه

ابوطالبی

13

اعظم

صالح ریاحی

14

کبری

فرج زاده

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
سوخت نگاری

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

15

فاطمه

نوروزی

16

محمدحسین

زارع مقدم

17

سمیه

پوربصیرت

18

مجید

امیدی ارجنگی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و

1395/11/23

1395/11/27

19

فاطمه

مقیمی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

20

هادی

هاشمی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

21

قدرت اله

قاسمی

1395/11/30

1395/12/03

22

جالل

کمالی دهکردی

1395/11/30

1395/12/04

23

مظفر

حیدری

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

24

رقیه

انصاری

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

25

محمد

بنی طالبی

1395/11/30

1395/12/03

بهداشت صنعتیOHSAS-1800-

نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

استان خراسان جنوبی(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

حمیدرضا

ابطحی نیا

2

باقر

نوروزی

3

نعمت اله

نوروزی

4

محسن

طاهرپورکالنتری

5

امیر

سالکی

6

سیداسماعیل

رسولی

7

طاهره

محمدنژاد

8

مهدیه

ندافی

9

نوید

ابوالحسن نژاد

10

علی

رحمانی

آشنایی با برق تاسیسات

11

سکینه

کهنسال واجارگاه

KET1

12

فاطمه

غیرتی

13

محمدحسین

شوشتری

14

سمیه

رجبی

طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
معرق مفهومی
تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)

1395/11/23

1395/11/27

15

سیداسماعیل

رسولی

16

حسین

دادگرعزیز

17

محمدحسین

شوشتری

18

علی

رحمانی

19

محمدعلی

پاکدامن

20

سهیل

ترابی ازاد

21

محسن

مرشدزاده

22

مهدی

کمالی

23

محسن

مرشدزاده

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
گیربکس اتوماتیک ECT-AL4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ
Level I&II
مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI
GENESIS

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/11

1395/11/30

1395/12/03

استان خراسان رضوی(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

حبیب

رضوی تبار

2

مهدی

ملوندی

3

علیرضا

ملوندی

4

یوسف

دوران پور

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

5

مجید

خبازمافی نزاد

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

6

علی

دانش بیان

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

7

سیدابوالفضل

توحیدی نیا

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

8

حسین

نیکخو

1395/11/09

1395/11/13

9

مهدی

ملوندی

1395/11/09

1395/11/13

10

محمد

شاکری

1395/11/09

1395/11/13

11

علیرضا

ملوندی

1395/11/09

1395/11/13

12

حبیب

رضوی تبار

1395/11/09

1395/11/13

13

یوسف

دوران پور

1395/11/09

1395/11/12

14

محمدجواد

قدمیاری

1395/11/09

1395/11/12

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/13

15

احمد

شادی

16

علی اصغر

کمالی فر

17

محسن

فرازمندی

18

تکتم

ابراهیم پورمحمدآبادی

19

فرانک

صیادی

20

معصومه

فاتحی توپکانلو

پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
21

امین

میرجلیلی

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

22

محمدتقی

نوبخت

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

23

عبداله

سالمتی فر

1395/11/09

1395/11/12

24

مینا

ریگی

1395/11/09

1395/11/12

25

علی

صفری

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

26

رضا

ترزال

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

27

رضا

روستایی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

28

افسانه

کسکنی

29

محمدجواد

زنجانی

30

مجتبی

گلزارنیا

رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای

کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/18

کنترل کننده موتورهای الکتریکی

31

غالمرضا

سدوئی اصفهانی

32

علیرضا

رستگارمقدم

33

محسن

رنجبرکاریزکی

34

محمدصادق

ابراهیمی سردشت

35

هاشم

صادق زاده

36

اعظم

محمدرضازاده

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

37

مهدی

جهانگیرکاخکی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

38

محمدرضا

قندهاری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

39

راضیه

رضایی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

40

علیرضا

پایداررودمعجنی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

41

حبیب

رضوی تبار

1395/11/16

1395/11/19

42

سیدکاظم

زارع موسوی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

43

زهرا

یوسفی آریانی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

44

اشرف

امینی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

45

محمدتقی

نوبخت

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

46

لیال

نودهی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

47

زهرا

طرزی رودی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

Dan Foss
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/18

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19
1395/11/19

KET1

48

ساراسادات

مرکبی

49

عبداله

سالمتی فر

50

مهدی

پورغالم

51

مسعود

رادفر

52

هاشم

محمدی اکبری

53

ساسان

جعفرنیا

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

54

مریم

دوستی توسه چالکی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

55

رضا

نظری نیا

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

56

مهدی

سلیمانی

57

هاشم

محمدی اکبری

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
سوخت نگاری
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20
1395/11/20
1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
58

هاشم

صادق زاده

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

59

جمشید

اسمعیل زاده

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

60

مهدی

جهانگیرکاخکی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

61

گلرخ

افتخاری

1395/11/23

1395/11/27

62

محسن

فرازمندی

1395/11/23

1395/12/04

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

63

زهره

خاکشوری

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

64

فاطمه

مروی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

65

مریم

قربانی یاقوتی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

66

زکیه

نوروزیان سعدآباد

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

67

علیرضا

محتشم

1395/11/23

1395/11/27

68

محمد

موسوی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

69

علی

صفری

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

70

حیدر

دادخواه

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

71

علی

باقری

1395/11/23

1395/11/27

72

محمد

شاکری

1395/11/30

1395/12/03

73

زهره

خاکشوری

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

74

نسرین

بابازاده

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

75

فاطمه

مروی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

76

مرضیه

بهزادی منش

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

77

علیرضا

محتشم

78

علیرضا

بیاتی

79

علی نقی

شاکری

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
تخصصی
مولدقدرت
موتور308HYUNDAI
GENESIS
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/30
1395/11/30

1395/12/03
1395/12/03

80

مهدی

کوشکباغی

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/30

1395/12/03

استان خراسان شمالی(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

بهاره

حاتمی راستگو

2

مهدیه

علیپور

3

بهاره

حاتمی راستگو

4

منیژه

شاهی

5

الهه

کالته عربی

6

مهدیه

علیپور

7

ولی

رزمیار

8

احمد

بیک محمدی

9

احمد

رحیمی

10

حسن

حیدری

11

علی

رحیم زاده

12

مهدیه

علیپور

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

13

ایرج

ساالری

KET1

14

مریم

خواجه ئیان اشترکی

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
روشهای ارائه مطلب
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
CompTIA - Network +
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

15

بهاره

حاتمی راستگو

16

الهه

روشن

17

علیرضا

رستمی

18

صادق

برومند

19

نسیبه

حسن زاده

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
20

منیژه

شاهی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

21

محمد

عبدال زاده

کولرهای گازی اینورتری

1395/11/23

1395/11/26

22

عاقله

آرام

java script

1395/11/23

1395/11/27

23

کرمعلی

کریمی

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

24

محسن

حجی پور

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

25

منیژه

شاهی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

26

مجید

اکبری ملکشی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

27

مهدیه

علیپور

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

28

محسن

حجی پور

29

کرمعلی

کریمی

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

30

ولی

رزمیار

31

احمد

بیک محمدی

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

استان خوزستان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

عبدالرضا

منصوری اصل

2

یونس

سروستانی

3

البرز

منجزی

4

سیدعبدالحمید

میری

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

5

مجید

نقی زاده

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

6

سودابه

نوروزپوراحمدی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

7

فرزانه

محمدعلی پور

PET1

1395/11/02

1395/11/13

8

مسعود

خدادادی

1395/11/02

1395/11/06

9

سعید

عدالت بهبهانی

1395/11/02

1395/11/06

10

پیمان

هاشمی نسب

1395/11/02

1395/11/06

11

مهدی

عبداله نژاد

1395/11/02

1395/11/06

12

سعید

عادلپور

1395/11/02

1395/11/05

13

البرز

منجزی

1395/11/09

1395/11/12

14

سیده نگین

هاشمی

1395/11/09

1395/11/12

طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
نرم افزار ادیوس مقدماتی
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
بنای سفت کار
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/05

15

حمید

حقیقت وند

16

الهام

شیخی پور

17

عشرت

طهماسبی

18

لیال

فروزانی بهبهانی

19

زینب

موسوی

20

ندا

کوتی

21

مژگان

حیدری

آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
22

زینب

حیدری مهرنان

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

23

الهام

حیدری

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

24

شهین

یزدی

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

25

عادل

عدالت

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

26

علی

ارزنین

1395/11/09

1395/11/13

27

فریدون

پورجعفری

1395/11/16

1395/11/19

28

امید

عیدی

1395/11/16

1395/11/19

29

ابراهیم

راهداری اشمالی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

30

توران

کیارسی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

31

علی

میاح

KET1

1395/11/16

1395/11/27

32

فرزانه

محمدعلی پور

KET1

1395/11/16

1395/11/27

33

مریم

رخداپور

KET1

1395/11/16

1395/11/27

34

آزاده

حق شعار

KET1

1395/11/16

1395/11/27

35

عصمت

عالی پوراحمدی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

36

عادل

عدالت

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

37

مریم

پنائی شمی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

38

حدیث

پرند

1395/11/16

1395/11/19

39

صغری

سیاهی خلف

1395/11/16

1395/11/19

40

مسعود

مداری

1395/11/16

1395/11/19

41

سعید

منیعی

1395/11/23

1395/11/27

مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)

42

پرویز

پناهی بزاز

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

43

محمد

غوابشی

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

44

محمد

سرخی زاده

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

45

سیده نگین

هاشمی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

46

جعفر

عبودزاده

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

سیستم اعالم حریق

47

نریمان

بهوندی

48

سعید

عدالت بهبهانی

49

سیدعلی

نژادحسینی

50

سروش

پیروزفر

51

نجم

عباسی فرد

Level II

52

زینب

موسوی

شلوار دوزی

1395/11/23

53

ندا

کوتی

شلوار دوزی

1395/11/23

54

رویا

کمالیان

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
کولرهای گازی اینورتری
بازرسی جوش بروش التراسونیک

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04
1395/11/27
1395/11/27

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012
55

مرتضی

عطایی نژاد

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

56

شراره

کوتی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

57

راضیه

مومنی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

58

زهرا

فرهادی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

59

هدیه

اسمعی پور

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

60

محمدرضا

بهارجزیره

1395/11/23

1395/11/27

61

امین

غالمپور

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

62

محمد

بروایه

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

63

فرشاد

دالکی نژاد

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

64

حدیث

پرند

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

65

میالد

جمشیدنی

1395/11/23

1395/11/26

66

سیده فاطمه

شریف زاده

1395/11/23

1395/11/26

67

فاطمه

مقدم

1395/11/23

1395/11/26

68

مسعود

مداری

1395/11/23

1395/11/26

69

غالمرضا

جلیلی طهماسبی

1395/11/30

1395/12/03

70

حمید

حقیقت وند

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

71

سیدعبدالحمید

میری

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

72

محمد

غوابشی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

73

مهدی

عبایی

1395/11/30

1395/12/04

74

ماشاء اله

حیاتیان نسب

1395/11/30

1395/12/04

75

خلیل

سالمت

1395/11/30

1395/12/04

76

سیدغالمرضا

هاشمی نیا

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

77

زینب

موسوی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

78

مژگان

حیدری

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

79

کافیه

حردانی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت

جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

80

سودابه

نوروزپوراحمدی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

81

مهدی

شمیل پور

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

استان زنجان(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

رحیم

دشتکی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

2

اکبر

جمشیدی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

3

حیدر

مهدیون

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

4

علی

مسلمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

5

معصومه

ملکی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

6

هما

فقیه راد

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

7

رحیم

دشتکی

1395/11/09

1395/11/12

8

هما

فقیه راد

1395/11/09

1395/11/13

9

علی

اوصانلو

1395/11/09

1395/11/12

10

مهدی

پیری

1395/11/09

1395/11/12

11

حسین

برزگر

1395/11/09

1395/11/12

12

غالمرضا

هاشمی

1395/11/09

1395/11/12

13

معصومه

ملکی

1395/11/09

1395/11/13

14

حیدر

مهدیون

1395/11/09

1395/11/13

آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
MS project 2010

15

شهرام

یادگاری

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

16

رحیم

دشتکی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

17

علی

اوصانلو

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

18

رضا

محمدی

1395/11/16

1395/11/19

19

حیدر

مهدیون

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

20

مریم

بدرلو

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

21

هما

فقیه راد

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

22

ابوالفضل

جمشیدی

1395/11/16

1395/11/19

23

پروانه

گیلک

1395/11/16

1395/11/19

24

مهدی

پیری

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
25

اکبر

جمشیدی

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

26

رحیم

دشتکی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

27

منیره

اله وردلو

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

28

شهرام

یادگاری

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

29

حیدر

مهدیون

java script

1395/11/23

1395/11/27

30

فاطمه

خدرلی

java script

1395/11/23

1395/11/27

31

نرگس

نهاوندیان

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

32

سونیا

حیدری

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

33

علی

مسلمی

1395/11/23

1395/11/27

34

عبدالحمید

ثاقب پور

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

35

پیام

حیدری

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

36

زینب

بیگدلی

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

37

رحیم

دشتکی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

38

اکبر

جمشیدی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

39

حسین

برزگر

1395/11/30

1395/12/03

40

منیره

اله وردلو

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

41

معصومه

ملکی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

42

سمیه

نجاتی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

43

علی

اسکندری

44

مجید

قاسمی

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
تخصصی
مولدقدرت
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
45

یعقوب

قوجاخانلو

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

46

خالق

تقی لو

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

47

فرشته

گل کرم

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

48

ویدا

جمادی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

49

حسن

آذرون جعفرآباد

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

استان سمنان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

هادی

رضائی

2

احمد

معماریان

3

سیداحمد

شاهوارنی

4

محمدرضا

کرامتی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

5

حامد

قوشچیان

 PLCمقدماتی A

6

محمد

عزیزی

7

علیرضا

خوریاینان

8

یوسف

دزیانی

9

هادی

رضائی

10

امیر

عبدوس

11

محمدحسین

باقری راد

12

حسین

باقری

13

علی

کریمی

کد نویسی HTML

14

معصومه

غنیان

CompTIA - Network +

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
بنای سفت کار
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

15

تهمینه

دوست محمدی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

16

مهدی

معصومی

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

17

مهدی

وزیری

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

18

عباس

طحان

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

19

محمدرضا

کرامتی

1395/11/16

1395/11/19

20

علی

کریمی

1395/11/16

1395/11/20

21

مهدی

مستخدمین حسینی

1395/11/16

1395/11/19

22

آزاده

موسایی نژاد

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

23

محسن

ابراهیمی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

24

محمدمهدی

خطیب زاده

1395/11/16

1395/11/19

25

روح اله

ابراهیمی

1395/11/16

1395/11/19

26

هادی

رضائی

1395/11/23

1395/11/27

27

احمدرضا

نقابی

28

امیر

عبدوس

طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
Dreamweaver
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)
 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

29

هانیه

منصوری

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

30

مصطفی

خادمی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

31

سیداسماعیل

حسینی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

32

سعید

حاجی هاشمی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

33

علیرضا

دخانیان

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

34

سیدمصطفی

اقوامی

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

35

آزاده

موسایی نژاد

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

36

داود

سلمانی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

37

ابوذر

جعفری چاشمی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

38

حامد

قوشچیان

1395/11/23

1395/11/27

39

محمد

زاهدی

1395/11/23

1395/11/27

40

یوسف

دزیانی

1395/11/23

1395/11/26

41

محمد

عجمی

1395/11/30

1395/12/03

42

فهیمه

عرب یارمحمدی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

43

علی اکبر

رمضانی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

44

مهدی

معصومی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

45

تهمینه

دوست محمدی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

46

معصومه

غنیان

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

47

گلنساء

کسائیان

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

48

گلبانو

صفایی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
کاشی کاری
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت

49

معصومه

معروفی

50

سیدمصطفی

اقوامی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI
GENESIS

1395/11/30

1395/12/03

استان سیستان وبلوچستان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

عبدالغنی

شهمیری

Level II

2

بهاره

اصغری

MS project 2010

3

حمزه

خسروی سیب

بازرسی جوش بروش چشمی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
4

فهیمه

شهرکی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

5

علیرضا

براهویی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

6

احسان اله

ریگی الذر

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

7

شهرام

میر

1395/11/16

1395/11/19

8

اکرم

آتش افروز

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

9

طیبه

خسروی بنجار

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

10

حمزه

خسروی سیب

1395/11/16

1395/11/19

11

فهیمه

شهرکی

1395/11/23

1395/11/27

12

محمدرسول

موسی زهی

1395/11/23

1395/11/26

13

فاطمه زهرا

جانبازی

1395/11/23

1395/11/27

14

طیبه

خسروی بنجار

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
شلوار دوزی
MCSAInstalling and
Configuring Windows
Server 2012

1395/11/23

1395/11/27

خازنهای توزیع – اصول نصب –

15

عبداله

حرماک زایی

16

ایمان

رضایی صدرآبادی

17

محمد

کیخا

18

فاطمه زهرا

جانبازی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

19

طاهره

برکس

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

20

حسین

پودینه

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

21

اکبر

برهانزهی

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

22

ایوب

پاکزاد

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

بهره برداری در مدارات صنعتی
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/04
1395/12/04

استان فارس(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

زهرا

تاج پیکر

2

مهناز

گوهری پورفرد

 PLCمقدماتی A

3

عصمت

مقامی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

4

محمدحسین

اسدی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

5

مهروش

عبدلی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

6

ندا

رنجبر

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

7

محمد

زمان زاده

1395/11/02

1395/11/06

8

مهناز

گوهری پورفرد

1395/11/09

1395/11/13

9

مهدی

کریمی

1395/11/09

1395/11/12

10

لیال

پیشاهنگ

1395/11/09

1395/11/20

11

عصمت

مقامی

1395/11/09

1395/11/20

12

منتها

فتاحی

1395/11/09

1395/11/12

13

معصومه

باقری

14

سیدبدرالدین

نجات الهی

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06
1395/11/05

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

15

محمدمهدی

شورکی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

16

ندا

رنجبر

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

17

وحید

ساده

1395/11/09

1395/11/12

18

افشین

امینی

1395/11/09

1395/11/12

19

غالمرضا

باستان پور

1395/11/09

1395/11/12

20

حسین

ایزدشناس جهرمی

1395/11/09

1395/11/12

21

اردشیر

رستمی پورفرد

1395/11/16

1395/11/18

22

ابراهیم

زارعتیان

1395/11/16

1395/11/19

23

زهرا

تاج پیکر

1395/11/16

1395/11/19

24

منتها

فتاحی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

25

پیمان

ابوالقاسمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

26

زیبا

رحیمی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

27

علیرضا

عیسائی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

28

ایمان

صحافی

1395/11/16

1395/11/20

29

افشین

امینی

1395/11/16

1395/11/20

30

مجتبی

بذرافشان

1395/11/16

1395/11/19

31

محمدحسین

اسدی

1395/11/16

1395/11/19

طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
سوخت نگاری
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان

32

جالل

ارجمند

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

33

ابراهیم

قائدی

 PLCمقدماتی دلتا

1395/11/23

1395/11/26

34

حسین

ذرت کار

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

35

پیمان

ابوالقاسمی

1395/11/23

1395/11/27

36

هادی

جوکار

1395/11/23

1395/12/04

37

الهام

دبیری

1395/11/23

1395/12/04

38

احسان

احمدی

1395/11/23

1395/12/04

39

اصغر

برامکی نیا

1395/11/23

1395/12/04

40

محمدرضا

کارآزما

1395/11/23

1395/12/04

41

محمد

شریعتی نسب

1395/11/23

1395/12/04

42

محسن

پورسعید

1395/11/23

1395/12/04

43

زهرا

پشنگه

1395/11/23

1395/12/04

44

محمدمهدی

شورکی

45

حیدر

زارع پور

46

حسن

کشاورز

47

سیدشریف

سادات

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی

48

حسین

ذرت کار

49

مجید

نوح پیشه

50

لیال

پیشاهنگ

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

51

مهدی

زردشت

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

52

غالمعباس

زردشت

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

53

کورش

محمودی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

54

محبوبه

مشوش

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

55

ابوطالب

حق شناس

1395/11/30

1395/12/03

56

علی

جوکار

1395/11/30

1395/12/03

57

قاسم

نگهبان

1395/11/30

1395/12/03

58

رضا

اولیایی

1395/11/30

1395/12/03

59

داریوش

زارعی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

60

منتها

فتاحی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

61

ژیال

رحیم خانلی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

62

مهدی

غریب زاده

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

63

سیده حکیمه

حسینی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

64

حمیدرضا

منصوری

در صنعت
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03
1395/12/03

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI
GENESIS

1395/11/30

1395/12/03

65

غالمرضا

باستان پور

66

حسین

ایزدشناس جهرمی

67

عبدالرضا

رمضانی

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

استان قزوین(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

ولی اله

نظری

2

علیرضا

رنجکش قصابسرایی

3

مرتضی

زندپور

4

عباس

افشاراسبکی

5

ولی اله

نظری

6

علیرضا

رنجکش قصابسرایی

7

حجت

احسانگر

8

کریم

مقدم

9

رضا

اسماعیلی

PLC-S7-200

10

اکبر

رمضانی

PLC-S7-200

11

احسان

ترهنده

12

لیال

رحمنی

توپ دوزی

13

عیسی

اله بخشی غیاثوند

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

14

مرتضی

زندپور

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا

15

علی اکبر

سازنده

16

لیال

رحمنی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

17

حجت

احسانگر

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

18

احسان

ترهنده

در  9دی)

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/30

1395/12/04

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

استان قم(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

زهرا

شایانی فر

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

2

محسن

ماللو

1395/11/09

1395/11/13

3

احمد

مقصودی

1395/11/16

1395/11/19

4

محسن

ماللو

1395/11/16

1395/11/20

5

احمد

مقصودی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

6

هاشم

امیری

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

7

صادق

واشیان

8

سعید

دهقان

9

محسن

ماللو

10

زهرا

شایانی فر

تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
زیورآالت چوبی

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/04

استان کردستان(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

محمد

زارعی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

2

امیر

موچانی

1395/11/09

1395/11/12

3

محمد

زارعی

1395/11/09

1395/11/12

4

سهراب

افشاریان

1395/11/09

1395/11/12

5

مسعود

نیازمند

1395/11/09

1395/11/12

6

مهدی

میمنت آبادی

1395/11/09

1395/11/12

7

اردشیر

اختری

Level II

1395/11/09

1395/11/20

8

سیران

منطقی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

9

آرزو

سیدی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

10

طالب

کریمی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

11

سامان

دهقانی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

12

نظام

خالدیان

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

13

جمیل

حسین پناهی

1395/11/09

1395/11/13

14

سلیمان

طاهرآذر

1395/11/16

1395/11/18

طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
بازرسی جوش بروش چشمی

تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
کنترل کننده موتورهای الکتریکی
Dan Foss

PLC-S7-200

15

امجد

کریمی

16

امیر

موچانی

17

کیهان

ویسی

KET1

18

دانا

نگهدارپنیرانی

KET1

19

فریبا

ساالری

20

جلیل

کریمی

21

جمال الدین

حاتمی

22

کوهسار

غنچه ای

23

ابوبکر

حاجی پیروتی

کولرهای گازی اینورتری

24

مصطفی

رمضانی

کولرهای گازی اینورتری

25

سعید

حسین پناهی

Level II

26

نسرین

ستایش

شلوار دوزی

1395/11/23

27

هنگامه

مفیدی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

28

نسرین

علیپور

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

29

سهام

صلواتی قاسمی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

30

سهیال

مالکی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

31

نسترن

ایپکی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
تنظیم فرمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

بازرسی جوش بروش التراسونیک

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04
1395/11/27

32

هادی

رستمی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

33

وسط

اسدی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

34

محمدرضا

امینی فر

1395/11/23

1395/11/27

35

سیدعطاء اله

صادقی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

36

آرمان

رضایی

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

37

هنگامه

مفیدی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

38

سهام

صلواتی قاسمی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

39

نسرین

علیپور

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

40

سهیال

مالکی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

41

نسترن

ایپکی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

42

فریبا

ساالری

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

43

بهروز

حجاری

44

هیوا

قادری

45

زانیار

احمدی

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

استان کرمان(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

مسعود

بیک زاد

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

2

علی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

3

عباس

دهقانی

PET1

1395/11/02

1395/11/13

4

مینا

زارع زاده نوروزی

1395/11/02

1395/11/06

5

هادی

فرخی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

6

محسن

شهابی نژاد

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

7

محمدعلی

فیروزی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

8

زینب

ساالرکریمی

1395/11/09

1395/11/13

9

مسعود

بیک زاد

1395/11/09

1395/11/12

10

علی

اسفندیاری مهنی

1395/11/09

1395/11/12

11

مجید

خسروی

1395/11/09

1395/11/12

12

امیرعباس

نظم الدینی

1395/11/09

1395/11/13

13

سعیده

شریفی

1395/11/09

1395/11/12

14

امین

فتاحی

1395/11/09

1395/11/13

علی محمدی عبداله
آبادی

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS

کنترل کننده موتورهای الکتریکی

15

احمد

محمودی

Dan Foss

16

امیرعباس

نظم الدینی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

17

مرضیه

خدادای

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

18

سیمین دخت

موسایی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

19

رضا

علیزاده

1395/11/16

1395/11/20

20

علی

اسفندیاری مهنی

1395/11/16

1395/11/20

21

مهدی

حسنی خورسندی

1395/11/16

1395/11/19

22

وحید

صادقی گوغری

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

23

امین

طیاری فهرجی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

24

سمیندخت

موسایی

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

1395/11/16

1395/11/18
1395/11/19

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

25

امین

نژادآریا

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

26

سیدمجتبی

حسینی حتکنی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

27

مهدی

نصیری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

28

وحید

صادقی گوغری

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

29

محمدسعید

سلمانی زاده

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

30

مسعود

بیک زاد

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

31

رضا

رودباری

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

32

ارسالن

گروهی

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

33

مهدیه

محدثی زرندی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

34

علی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

35

امین

طیاری فهرجی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

36

نفیسه

جاویدان

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

علی محمدی عبداله
آبادی

استان کرمانشاه(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

شهریار

رسولی تبار

2

بهمن

ویسی دیار

 PLCمقدماتی A

3

نعمت

سنجابی

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

4

فرهمند

حیدری

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

5

سحر

کرجی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

6

مصطفی

راستگو

1395/11/02

1395/11/06

7

ناهید

عسگری

1395/11/02

1395/11/05

8

شهریار

رسولی تبار

1395/11/09

1395/11/13

9

همایون

بیتا

1395/11/09

1395/11/13

10

محمدجعفر

میرزایی

1395/11/09

1395/11/13

11

بهمن

ویسی دیار

1395/11/09

1395/11/12

12

نعمت

سنجابی

1395/11/09

1395/11/12

13

پرشنگ

مظفریان

1395/11/09

1395/11/13

14

فریبرز

باقری

1395/11/09

1395/11/13

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)

شبیه سازی فرز-تراش CNC5
محوره به کمک Solid Cam
بنای سفت کار
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06
1395/11/06

15

علی

احمدی گروسی

16

سعید

شفیعی

17

حسین

شیرمحمدی

18

زینب

عزیزپور

19

فروزان

خاجه وند

20

نسرین

منصوریان

پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
21

فرنوش

شاپسندی

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

22

مسعود

بیگی

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

23

فریده

عزیزی

1395/11/09

1395/11/12

24

فرهمند

حیدری

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

25

زهرا

آدمن

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

26

سحر

کرجی

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

27

سحر

پاشایی پورفلک ناز

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

28

فرشته

رحیمی

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

29

شهرزاد

حیدری

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

30

امان اله

مرادی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای

31

معصومه

اسدی

32

مصطفی

راستگو

33

میالد

داردرفشی

34

فرهاد

جامه شورانی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی
تحلیل المان محدود به کمک نرم
افزارABAQUS
کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
35

اقبال

فتاحی

PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/20

36

احمد

پروانه

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

37

هاجر

کریمی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

38

توران

عزیزی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

39

فرشته

رحیمی

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

40

محبوبه

مرادی

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

41

فریبرز

باقری

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

42

کاظم

بلون

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

43

الهه

معتمدپور

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

44

مهین

اکبری

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

45

محمد

بهرامی زاده

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

46

جواد

مرادی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

KET1

47

شهین

قادری

48

بهمن

عزتی

49

زهرا

صفایی ساالروند

50

فرزاد

کبودی

51

معصومه

اسدی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

52

فرهاد

خزایی

 PLCمقدماتی دلتا

53

ندا

همدانی

54

فریبرز

باقری

55

فریبرز

قاسمی

56

حامد

شیروانی

کولرهای گازی اینورتری

57

شهناز

عابدی

شلوار دوزی

58

زهرا

چناری

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

1395/11/16

1395/11/27

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

59

محبوبه

مرادی

java script

1395/11/23

1395/11/27

60

ادیبه

مرادی مطلق

java script

1395/11/23

1395/11/27

61

ساحره

حسین آبادی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

62

مصیب

خوریانیان

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

63

محسن

مرادی پور

64

فرهاد

منصوری

65

برهان

مرادی

66

زینب

چناری

67

پیمان

حیدری

68

سونیا

فیضی

69

مجتبی

صفدری

70

محمد

بهرامی زاده

 PLCمقدماتی B

71

بهمن

ویسی دیار

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

72

عذرالدین

نیازی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

73

آذر

بنی اردالن

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/30

1395/12/03

74

احمد

پروانه

1395/11/30

1395/12/03

75

قباد

بابلی

1395/11/30

1395/12/03

76

حسین

کاکایی

1395/11/30

1395/12/11

77

رحیم

طهری

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

78

فرحناز

ایماندوست

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

79

شهناز

عابدی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
کاشی کاری
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ
Level I&II
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/04
1395/12/04

80

لیال

رشیدی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

81

زینب

عزیزپور

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

82

علیرضا

غفاری

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

83

مژگان

نوری

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

84

فاطمه

خدادادی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

85

آذر

رازقی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

86

الهه

معتمدپور

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

87

مهین

اکبری

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

88

سیروس

نوری

1395/11/30

1395/12/03

89

شهرام

رستمیان

1395/11/30

1395/12/03

90

میالد

عزیزیان

1395/11/30

1395/12/03

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

استان کهگیلویه وبویراحمد(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

حبیب اله

آبرومندپناه

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

2

فاطمه

جلیلی پور

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

3

پروانه

کرمی چهارراه گلشنی

روشهای ارائه مطلب

1395/11/02

1395/11/06

4

سهیال

ترابی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

5

محمد

روانگرد

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

6

هاشم

چیره نژاد

1395/11/09

1395/11/12

7

پروانه

کرمی چهارراه گلشنی

1395/11/09

1395/11/20

8

حامد

کیائی

1395/11/09

1395/11/20

9

فاطمه

جلیلی پور

1395/11/09

1395/11/20

10

لیدا

ذاکرزاده

1395/11/09

1395/11/13

11

سهیال

ترابی

1395/11/09

1395/11/13

12

ژیال

چهارده چریک

1395/11/09

1395/11/13

13

سیدنظام

نوروزیان

1395/11/09

1395/11/12

14

مهناز

مژدهی پور

1395/11/09

1395/11/13

آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1

15

صدیقه

حیدری

16

مهین

خشنواپیشه

کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
17

بهمن

بهجتی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

18

مهین

خشنواپیشه

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

19

محبوبه سادات

حسینی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

20

اردشیر

خونبازی

تنظیم فرمان

1395/11/16

1395/11/20

21

ادریس

شمعی خشاب

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

22

محمد

روانگرد

1395/11/16

1395/11/19

23

اصغر

جشان زاده

1395/11/23

1395/11/26

24

حمید

شیخ ممو

1395/11/23

1395/11/26

25

سیدامید

کشاورز

1395/11/23

1395/11/26

26

ولی اله

راهگرد

Level II

1395/11/23

1395/12/04

27

صغری

صفایی

شلوار دوزی

1395/11/23

1395/11/27

28

امیر

دانائی

29

عبدالرضا

کریم زاده

30

اردشیر

خونبازی

مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
 PLCمقدماتی دلتا
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
کولرهای گازی اینورتری
بازرسی جوش بروش التراسونیک

MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012
MCSAInstalling and
Configuring Windows

1395/11/23

1395/11/27

Server 2012

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا

31

علی

افراسیابی

32

کمال

بهره بر

33

ادریس

شمعی خشاب

کشت زعفران

34

یاسر

محمدی نیا

کاشی کاری

35

مهرداد

دستوریان

36

فاطمه

جلیلی پور

37

سیداحسان اله

تقوائی نیا

Level I&II

38

مهناز

مژدهی پور

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

39

مهتاب

همتی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

40

محبوبه سادات

حسینی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

41

سیدسجاد

حسینی

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

42

مهدی

عابدی ده شیخ

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

43

محمد

روانگرد

1395/11/30

1395/12/03

44

سعادت

انصاری

1395/11/30

1395/12/03

در مرکزتربیت مربی )
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )

رندرگیری با  Vrayدر نرم افزار
تری دی مکس
روانشناسی مهارتهای ارتباطی
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز
متره و برآورد

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/11
1395/12/04

استان گلستان(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

مرتضی

رمضانی سربندان

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

2

محمد

دالوری نژاد

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

1395/11/02

1395/11/05

3

عبدالرضا

مرادقلی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

4

مهران

شاهدوست

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

5

عبدالحکیم

بهرام زاده

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

6

فرشته

دولتی نوده

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

7

نسیمه

خاندوزی گناره

1395/11/02

1395/11/06

8

محمدحسین

مهری

1395/11/09

1395/11/12

9

عبدالرضا

مرادقلی

1395/11/09

1395/11/12

10

غالمرضا

حسامی

1395/11/09

1395/11/12

11

مرتضی

رمضانی سربندان

1395/11/09

1395/11/12

12

محمد

دالوری نژاد

1395/11/09

1395/11/12

13

مهران

شاهدوست

1395/11/09

1395/11/12

14

علی

صانعی

1395/11/09

1395/11/13

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی

جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ

15

موسی

قورچایی

16

عبدالغفار

پناهی

17

معصومه

ممشلی

18

صدیقه

خلیلی

19

حسین

بزی

20

اکبر

رجونی

21

عبدالرضا

مرادقلی

22

غالمرضا

حسامی

PLC-S7-200

23

محمد

کبیر

PLC-S7-200

1395/11/16

24

معصومه

کریمی راد

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

25

فرشته

بادی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

26

آزاده

غفاری راد

1395/11/16

1395/11/20

27

سمیه

کیانی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

28

نسرین

گالبی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

29

شیما

قره سوفلو

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

30

کمال الدین

اراززاده

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

31

محمدرضا

آهنگران

1395/11/16

1395/11/19

( ) T.AL.2
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
پرورش و تکثیر ماهیان زینتی
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی
پیشرفته
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)

آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20
1395/11/20

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
32

مجتبی

وسیع سری

33

نعمت اله

عماالدینی

34

ابراهیم

طاهری

موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بازرسی جوش بروش التراسونیک

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/27

35

بهروز

ادی زاده

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

36

حسنیه

هرندی

کشت زعفران

1395/11/23

1395/11/27

37

علی

داداشی

1395/11/23

1395/11/27

38

عبدالحکیم

بهرام زاده

1395/11/30

1395/12/03

39

جعفر

شهرکی

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

40

محمود

بی صوت

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

41

علی

سرایلو

1395/11/30

1395/12/04

42

عباسعلی

مالعلی اکبریزدی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

43

احمد

کیش حضرت سلطان

برق خودروی تخصصی L90

1395/11/30

1395/12/04

44

حسین

بزی

1395/11/30

1395/12/03

45

اکبر

ارجونی

1395/11/30

1395/12/03

46

ناصر

جهانی مقدم

1395/11/30

1395/12/03

47

محمد

قربانعلی

1395/11/30

1395/12/03

Level II
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی

جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی

48

محمد

خدادای

49

شیما

قره سوفلو

50

نورمحمد

نورالدینی

سیستم انتقال قدرت ماشینهای
کشاورزی مقدماتی
هرس درختان میوه
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/04

1395/11/30

1395/12/03

استان گیالن(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

رامین

مژده دهنده

2

غالمرضا

پرسادی

3

علیرضا

ضیاء شمس

4

مهرداد

جعفرپور

5

علیرضا

پاکدل

 PLCمقدماتی A

6

زهرا

جعفری لفوت

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

7

احمد

زاهدی راد

PET1

1395/11/02

1395/11/13

8

جواد

صفری زاد

1395/11/02

1395/11/06

9

علیرضا

المئی

1395/11/02

1395/11/06

10

هومن

رعدپیما

1395/11/02

1395/11/06

11

حسن

قلی زاده

1395/11/02

1395/11/06

12

رضا

رفیعی نژاد

1395/11/02

1395/11/06

13

اسماعیل

نظرمحمدی

1395/11/02

1395/11/06

14

موسی

اسماعیلی

1395/11/02

1395/11/06

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
روشهای ارائه مطلب

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/06
1395/11/05

بنای سفت کار

15

رضا

چربدست

16

علیرضا

پاکدل

17

نیلوفر

نظری

18

زهرا

جعفری لفوت

19

جعفر

سلمانی چوبر

20

محمد

ابراهیمی شاده سری

21

محمودرضا

بابائی

MS project 2010

22

حوا

ملکی راد

کد نویسی HTML

1395/11/09

23

روشنک

رهنمازربیجاری

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

24

مینا

شفیعی کوشالی

پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

1395/11/09

1395/11/13

25

سعید

سرودی پور

1395/11/16

1395/11/19

26

محمد

ابراهیمی شاده سری

1395/11/16

1395/11/19

27

مهدی

خجسته

1395/11/16

1395/11/19

28

امیر

محمدپورتسیه

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

29

زهره

خانجانی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

30

سودابه

شهبازی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

31

محمد

نژادابراهیمی

1395/11/16

1395/11/20

خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17

طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع
مبردهای طبیعی در سیستم های
تبرید و تهویه مطبوع

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13
1395/11/13

مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-

32

مهیار

لطیفی

33

محمدابراهیم

هاشمی فومنی

34

شاهین

علیزاده

35

حجت اله

گلشن نژاد

36

سیدآرش

صادق موسوی

37

عباس

ضامنی رودپیشی

38

نوشین

قاضی زاده احسانی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

39

سعیده

حسین زاده

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

40

حسن

قلی زاده

41

مجید

تمیزکارآستانه

42

علی

اقبال اخالقی

43

رقیه

نوروزی لویه

44

حسن

قلی زاده

45

سیدعظیم

هاشمی فومنی

46

غالمرضا

پرسادی

غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/20

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-

1395/11/23

1395/11/27

مجازی)
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)

1395/11/23

1395/11/27

پداگوژی(ویژه مربیان

47

محدثه

شادفلک دهی

48

مرجان

افضلی

49

شهال

حسن پور

50

لیال

مصطفی پور

51

فرزاد

آذریان

52

حمید

زاهدپورمالطی

53

خیراله

محمدکاظمی

54

محمدرضا

بخشنده طالشانی

55

احیاء

خوش سرور

56

الهام

محسنی

java script

57

اشرف

محمدحسینی قاضیانی

java script

1395/11/23

58

روح اله

ظهیری ریک

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

59

حسین

صالحی

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

60

مهدی

حبیبی ماجیانی

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

61

حجت اله

گلشن نژاد

1395/11/23

1395/11/26

62

محمدیوسف

مهرلطیفان

1395/11/23

1395/11/26

جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27
1395/11/27

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا

63

علی

مهری خواه

64

علیرضا

پاکدل

 PLCمقدماتی B

65

نیلوفر

نظری

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

66

سیداسمعیل

دژاکام

67

احمد

یعقوبی سرملی

در مرکزتربیت مربی )

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI
GENESIS

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/04

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

استان لرستان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مهرداد

عالی پور

2

محمدباقر

بیگی نژاد

3

احمد

پرهام

4

وحید

گودرزی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

5

پرستو

گودرزی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

6

منصوره

میرزایی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/02

1395/11/05

7

محسن

نعمتی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

8

علی

مسلمی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

9

انشاء اله

قایدی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

10

سیدمجتبی

موسوی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

11

علی

بهمنی

PET1

1395/11/02

1395/11/13

12

صادق

مرزبان

1395/11/02

1395/11/06

13

مهرداد

عالی پور

1395/11/09

1395/11/13

14

صادق

مرزبان

1395/11/09

1395/11/13

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
طراحی مدارات چاپی بانرم
افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/05

15

مهدی

مرزبان

16

محمدباقر

بیگی نژاد

17

غالمحسن

صادقی پور

18

وحید

گودرزی

19

رسول

قربانی

20

معصومه

ضامنی

21

فریدون

کریمی

22

خداکرم

قاسمی نژاد

23

معصومه

مرادی

24

هادی

نعمت الهی

25

زینب

شهریسوند

26

محمدرضا

جابری شهری

27

همایون

داودی

28

داود

ملک محمودی

29

اقبال

رستمی نورابادی

30

محمودرضا

شمسی

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی
آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/20

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/20

تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
کد نویسی HTML
رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

کاربرد نرم افزار AUTOCAD
LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
طراحی تاسیسات الکتریکی
ساختمانهای مختلف
PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/20

31

محسن

نعمتی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

32

علی

بهمنی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

33

محمد

ژونی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

34

محمد

ساکی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

35

خدیجه

قادراحمدی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

36

مژگان

سیفی

KET1

1395/11/16

1395/11/27

37

علی

سپهوند

1395/11/16

1395/11/20

38

اسماعیل

کریمی صدر

1395/11/16

1395/11/19

39

مهدی

رحمتی پور

1395/11/16

1395/11/19

40

مختار

فالحی

1395/11/16

1395/11/19

41

مراد

قائدرحمتی

1395/11/16

1395/11/19

42

همایون

داودی

1395/11/16

1395/11/19

43

رضا

بوستانچی

1395/11/16

1395/11/19

44

محمدباقر

بیگی نژاد

1395/11/23

1395/11/27

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان
طراحی و مدلسازی مقدماتی با
Autodesk Inventor
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت
موبایل و تبلت (غیرحضوری-
مجازی)

45

اقبال

رستمی نورابادی

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

46

صادق

مرزبان

سیستم اعالم حریق

1395/11/23

1395/11/26

کولرهای گازی اینورتری

47

علی

مسلمی

48

محسن

نعمتی

49

مصطفی

رستمی

Level II

50

هادی

نعمت الهی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

51

مهرنوش

رشیدی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

52

منصوره

میرزایی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

53

محمدعلی

نوری عالم

1395/11/23

1395/11/27

54

رضا

قنبرپور

1395/11/23

1395/11/26

55

علی

سپهوند

1395/11/23

1395/11/27

56

علی

بهمنی

1395/11/23

1395/11/26

57

داود

ملک محمودی

1395/11/30

1395/12/03

58

رسول

قربانی

1395/11/30

1395/12/03

59

امیر

مختاری فرد

1395/11/30

1395/12/03

60

محمد

ژونی

1395/11/30

1395/12/03

61

علی

الهی نژاد

1395/11/30

1395/12/03

62

محمد

ساکی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

63

انشاء اله

قایدی

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

بازرسی جوش بروش التراسونیک
Level II
بازرسی جوش بروش التراسونیک

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90
( CAD/CAMماشینکاری با نرم
افزار ) Master Cam
کاشی کاری
خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
آشنایی با مدیریت انرژی الکتریکی
در صنعت
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
نقشه کشی و نقشه خوانی در
تاسیسات
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04
1395/11/27

64

سعید

سیاه منصور

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

65

هومان

مرادپور

دستور زبان انگلیسی 1

1395/11/30

1395/12/11

66

فهیمه

حیدری

روشهای ارائه مطلب

1395/11/30

1395/12/04

67

رضا

قنبرپور

68

زاهد

فالح نژاد

69

اصغر

مسرور

70

جبار

رضائی

71

مختار

فالحی

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI
GENESIS
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز
طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز
متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

استان مازندران(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

هادی

قدمی نجارکالیی

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

2

رضاعلی

پاکزادکفشگرکالیی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

3

محسن

یعقوبی سورکی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

4

فاطمه صغری

قدیری سارونی

1395/11/02

1395/11/06

5

فاطمه

فخاری

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

6

معصومه

هادوی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

7

رویا

احمدی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

8

حسین

نیکو

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

9

بهمن

اسماعیلی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

10

فاطمه

اصدقی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

11

سیده محترم

رستمکالیی

نرم افزار ادیوس مقدماتی

1395/11/02

1395/11/06

12

محمدعلی

رحمانی

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

13

صدیقه

جعفرتبار

1395/11/09

1395/11/13

14

هادی

قدمی نجارکالیی

1395/11/09

1395/11/12

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)

نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات
اقتصادی (غیرحضوری-مجازی)
طراحی و سیم کشی مدارات راه
اندازی برق صنعتی

طراحی و سیم کشی مدارات راه

15

حسین

شریفلی عربی

16

پروین

رهپورعلمداری

17

ایمان

اسدی

18

ارمیا

غنودی

19

جلیل

دشتی

20

حجت اله

رضایی

21

سیدحمزه

جمالی

Level II

22

هاجر

خلیلی

MS project 2010

1395/11/09

23

علی

یزدانی چراتی

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

24

اعظم

ملکی مجد

1395/11/09

1395/11/12

25

میترا

ابراهیمی

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

26

معصومه

کریم النفس

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

27

حسین

نیکو

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

28

سمیه

آهنی

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

29

فاطمه

فخاری

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

30

فاطمه صغری

قدیری سارونی

نرم افزار ادیوس پیشرفته

1395/11/09

1395/11/13

اندازی برق صنعتی
ایمنی و بهداشت در محیط کار
صنعتی -تکمیلی
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-
مبحث 17
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
بازرسی جوش بروش چشمی

رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/20
1395/11/13

کاربرد نرم افزار AUTOCAD
31

اسماعیل

حسندخت

LAND

1395/11/09

1395/11/12

 DEVELOPMENTمقدماتی
32

رضاعلی

پاکزادکفشگرکالیی

PLC-S7-200

1395/11/16

1395/11/20

33

ارمیا

غنودی

آشنایی با برق تاسیسات

1395/11/16

1395/11/19

34

ارمیا

غنودی

کولرهای گازی اینورتری

1395/11/23

1395/11/26

35

هاجر

خلیلی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

36

زکیه

شجاع شفیعی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

37

محسن

یعقوبی سورکی

ILLUSTRATOR

1395/11/23

1395/11/27

38

میترا

ابراهیمی

معرق ساقه گندم

1395/11/23

1395/11/26

39

مولود

خاتمی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

40

خسرو

حبیبی خلیالنی

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

41

مهدی

نصیری

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

42

ایمان

اسدی

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

43

محمدرفیع

میار

1395/11/23

1395/11/26

44

سیدحامد

میرباقری

1395/11/30

1395/12/04

45

معصومه

اصغری

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

46

مرضیه

افراسیابی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در مرکزتربیت مربی )
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4

47

زهرا

نجفی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

48

سیدجواد

ساداتیان شورکی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

49

اعظم

ملکی مجد

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

50

صدیقه

نوکنده

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

51

ایرج

قاسمی

1395/11/30

1395/12/03

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

استان مرکزی(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان دوره آموزشی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1

جالل

حیدری

LOGO

1395/11/02

1395/11/05

2

اشرف

شهبازی

PET1

1395/11/02

1395/11/13

3

گلبرگ

سعیدی

1395/11/02

1395/11/06

4

مجید

افسری

1395/11/02

1395/11/05

5

جالل

حیدری

1395/11/09

1395/11/12

6

فخرالسادات

کریمی

1395/11/09

1395/11/20

7

مهدی

عبدالحسینی

1395/11/09

1395/11/13

8

مصطفی

دارابی

1395/11/09

1395/11/20

9

بهرام

مختاری

Level II

1395/11/09

1395/11/20

10

کبری

جعفری

MS project 2010

1395/11/09

1395/11/13

11

اکرم

عسگری

کد نویسی HTML

1395/11/09

1395/11/13

12

زهرا

عیاشی

1395/11/09

1395/11/12

13

فاطمه

شاهی

1395/11/09

1395/11/12

14

مریم

زاهدی

1395/11/09

1395/11/13

مقدماتی بر فیلمسازی(
غیرحضوری  -مجازی)
بنای سفت کار
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ
( ) T.AL.2
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
بازرسی جوش بروش چشمی

رنگ کاری در صنایع چوب
(مقدماتی)
طراحی و ساخت دکور اتاق خواب-
مبلمان صفحه ای
پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

تحلیل المان محدود به کمک نرم

15

محمدرضا

نوری

16

رضا

زارعی

Dan Foss

17

مهدی

حکامی

PLC-S7-200

1395/11/16

18

آذر

عسگرزاده فراهانی

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

1395/11/16

1395/11/19

19

سیامک

مهراد

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

20

مسعود

شیخی مهرابادی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

21

مریم

مشایخی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

22

مریم

توتونی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

23

کبری

جعفری

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

24

غالمعلی

قادری

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

25

مژگان

آزادی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

26

زهره

فرهادی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/16

1395/11/27

27

گلبرگ

سعیدی

1395/11/16

1395/11/20

28

زهرا

عیاشی

سوخت نگاری

1395/11/16

1395/11/20

29

سیدناصر

موسوی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

1395/11/16

1395/11/20

30

کریم

حیدری

1395/11/16

1395/11/20

31

مهرداد

شاهی

1395/11/16

1395/11/19

افزارABAQUS
کنترل کننده موتورهای الکتریکی

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)

طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA
آموزش نرم افزار ARC VIEW
(GIS 3.Xمقدماتی)

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/16

1395/11/18
1395/11/20

مصالح ساختمانی نوین در صنعت

32

اکرم

رحمانی

33

محمدنبی

فالحی

34

علی

عشعلی

 PLCمقدماتی دلتا

35

رضا

عظیمی

 PLCمقدماتی دلتا

36

مهدی

دانایی فرد

37

محمد

رئیس محمدی

38

اکرم

عسگری

java script

39

کبری

جعفری

java script

1395/11/23

40

جالل

حیدری

 PLCمقدماتی B

1395/11/30

1395/12/04

41

مسعود

شیخی مهرابادی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

42

مریم

توتونی

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

43

مصطفی

دارابی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر

1395/11/30

1395/12/03

44

فخرالسادات

کریمی

زیورآالت چوبی

1395/11/30

1395/12/04

45

نواب

نجفی زاده

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

46

مهرداد

شاهی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

ساختمان
مصالح ساختمانی نوین در صنعت
ساختمان

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27
1395/11/27

استان هرمزگان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

سیدمحسن

تقی زاده فرد

2

سیدمحسن

تقی زاده فرد

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

3

کاظم

معین نیا

سیستم اعالم حریق

4

ایوب

یعقوبی

5

سیدمحسن

تقی زاده فرد

6

حسین

ذاکری

پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1

خازنهای توزیع – اصول نصب –
بهره برداری در مدارات صنعتی
روانشناسی مهارتهای ارتباطی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/30

1395/12/03

1395/11/30

1395/12/03

مولدقدرت تخصصی
موتور308HYUNDAI

1395/11/30

1395/12/03

GENESIS
7

سمیه

زارعی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

8

حوا

عبدالهی

هرس درختان میوه

1395/11/30

1395/12/04

استان همدان(بهمن ماه )1395
عنوان دوره آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

حجت اله

بنی اردالن

2

مهدی

زینعلی

3

سیدپرویز

موسوی

آشنائی با نرم افزار eplan.P8

4

سحر

حیدری

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

5

علی

عرفانی پور

 PLCمقدماتی A

1395/11/02

1395/11/06

6

بیژن

احمدی

آزمایشگاه  1زبان انگلیسی

1395/11/02

1395/11/13

7

طیبه

زمانی نیا

PET1

1395/11/02

1395/11/13

8

هدی

هاشمی

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

9

علی

فتحیان راسخ

بنای سفت کار

1395/11/02

1395/11/05

10

سحر

حیدری

1395/11/09

1395/11/12

11

علی

فتحیان راسخ

1395/11/09

1395/11/20

12

سروش

سلیمانی

1395/11/09

1395/11/12

13

احسان

اکبری

1395/11/09

1395/11/20

14

امین دخت

شهبازی

1395/11/09

1395/11/13

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته
(2مجازی غیرحضوری)
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View

آشنایی با مقررات ملی (برق)
ساختمان
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)
پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی
) سطح 1
بازرسی جوش بروش چشمی
Level II
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/06

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/02

1395/11/05
1395/11/06

تعمیر و سرویس ماشین های
15

معصومه

عباسی

16

مریم

لطفی می آبادی

دوخت صنعتی راسته و آشنایی با
ماشین آالت خط تولید
رنگ کاری در صنایع چوب

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/12

17

آذین

می ریز

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

18

افسر

ملکی

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

19

زهرا

گودرزی

معرق مفهومی

1395/11/09

1395/11/13

20

امیرحسین

الوندی سرابی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

21

محمدمهدی

سهرابی

جوشکاری گاز ( ) Module G4

1395/11/16

1395/11/20

22

علی

مالمیر

Dreamweaver

1395/11/16

1395/11/20

23

آذین

می ریز

1395/11/16

1395/11/20

24

زهرا

حسینی رادزارع

1395/11/16

1395/11/20

25

غالمعلی

جمشیدی سحاب

1395/11/16

1395/11/20

26

سعید

سلگی

1395/11/16

1395/11/19

27

حمید

باقری

1395/11/16

1395/11/19

28

سعید

زندیه

1395/11/16

1395/11/19

29

مسلم

حسن آبادی

Autodesk Inventor

1395/11/16

1395/11/19

30

مصطفی

صفایی

بازرسی آسانسور

1395/11/23

1395/11/26

(مقدماتی)

مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مواد و مصالح در طراحی
داخلی(غیر حضوری -مجازی)
مبانی فنی تصویربرداری(مجازی-
غیرحضوری)
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
طراحی و مدلسازی مقدماتی با

پداگوژی(ویژه مربیان

31

آفاق

کاوه

32

علیرضا

الیاسی

33

معصومه

عباسی

شلوار دوزی

34

معصومه

عزیزی

معرق مشبک

1395/11/23

35

افسر

ملکی

معرق مشبک

1395/11/23

1395/11/27

36

امیر

آقایی ساالرآبادی

1395/11/23

1395/11/27

37

حامد

حیدربیگی

1395/11/23

1395/11/27

38

سعید

فاطمی یار

برق خودرو1

1395/11/23

1395/11/27

39

سعید

زندیه

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1395/11/23

1395/11/26

40

محمدحسین

طاهری

گیربکس اتوماتیک ECT-AL4

1395/11/23

1395/11/26

41

هدی

هاشمی

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

42

علی

فتحیان راسخ

کاشی کاری

1395/11/23

1395/11/26

43

سیدمحمد

چوبکیان

1395/11/30

1395/12/03

44

عباس

خلیلی

1395/11/30

1395/12/04

45

علیرضا

زرین وفا

1395/11/30

1395/12/11

46

سامان

الوندی

Level I&II

1395/11/30

1395/12/11

47

معصومه

عباسی

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

جدیداالستخدام)
پداگوژی(ویژه مربیان
جدیداالستخدام)

آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)
آنالیز گازهای خروجی اگزوز(اجرا
در  9دی)

لوازم خانگی گردنده1-8ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده
کربنی ( )ModuleT4
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ
Level I&II
بازرسی جوش بروش مایعات نافذ

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/12/04

1395/11/23

1395/11/27
1395/11/27

48

سمیه

بهرامی عابد

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

49

علی

فتحیان راسخ

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

استان یزد(بهمن ماه )1395
ردیف

نام

نام خانوادگی

1

عباس

دهقانی زاده

2

محمدحسین

دهقانی اشکذری

3

ملیحه

زارعی

4

لیال

صداقت پور

5

زهره

طحان

6

صدیقه

امینی بهابادی

7

صدیقه

عنوان دوره آموزشی
کاربرد نرم افزار پردازش و
مانیتورینگ Lab View
خانه هوشمند بر اساس پروتکل
Smart bus
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی
لباس( ) 1

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

1395/11/02

1395/11/05

1395/11/09

1395/11/12

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

1395/11/09

1395/11/13

تعمیر و سرویس ماشین های
دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
تعمیر و سرویس ماشین های
شیری محمدی بهادران دوخت صنعتی راسته و آشنایی با

1395/11/09

1395/11/12

ماشین آالت خط تولید
8

مریم

ابرقویی

CompTIA - Network +

1395/11/09

1395/11/13

9

طیبه

حسینی

توپ دوزی

1395/11/16

1395/11/20

10

سعیده

طایفی

SQL SERVER 2012

1395/11/16

1395/11/20

11

محمدرضا

بوئی آبادی

1395/11/16

1395/11/19

12

ابوالقاسم

هاشمی

1395/11/16

1395/11/19

13

اصغر

متولی پور

1395/11/16

1395/11/20

14

خلیل

خادم زاده

1395/11/16

1395/11/20

شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار
مخصوص
تنظیم فرمان
طراحی قطعات ورقی شکل در
محیط نرم افزاری CATIA

مصالح ساختمانی نوین در صنعت

15

محمدرضا

عامل هوشمند

16

سیدمحمد

میرطبائی

17

مجید

دهقانزاده بافقی

18

مرضیه السادات

طباطبایی ندوشن

java script

19

فاطمه

رهاویان

معرق ساقه گندم

1395/11/23

20

زکیه

هادیان

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

21

سعیده

محزون زاده

پیراهن دوز مردانه ( صنعتی )

1395/11/30

1395/12/04

22

زهره

سلطان عطار

نرم افزار طراحی الگوی لباس

1395/11/30

1395/12/04

23

احمد

برزگری بافقی

1395/11/30

1395/12/03

24

سیدمحمد

میرطبائی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

25

احمد

بقائی

متره و برآورد

1395/11/30

1395/12/03

ساختمان
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت صنعتیOHSAS-1800-
طراحی و محاسبه تاسیسات
بهداشتی ساختمان

طراحی و ترسیم نقشه های
تاسیسات لوله کشی گاز

1395/11/16

1395/11/19

1395/11/23

1395/11/27

1395/11/23

1395/11/26

1395/11/23

1395/11/27
1395/11/26

