
تقويم 

آموزشي 
C olumn1C olumn2C olumn3C olumn4C olumn5

نام دورهرديف
مدت دوره 

(ساعت )
ميزبان دورهنام استادساعت/تاريخ 

فرهاد حسین زاده497/3/14پیشگیری و اطفاء حریق1

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستاندکتر افقه497/3/2ارزیابی سیستمهای ارزی2

3Hse-officer2497/3/11-10-9فرهاد حسین زاده

شرکت هرم علم کوشاحمید آقا سامان897/5/21آداب پذیرایی و تشریفات4

5
آموزش مقدماتی آشنایی مدیران ارشد معادن با 

hseeالزامات 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستانکاظم معیدی897/5/16

شرکت سعادت صنعت خوزستاندکتر حاجی زاده897/8/15برگزاری کارگاه مبانی و مفاهیم مدیریت تکنولوژی6

7
برگزاری کارگاه تخصصی ارزیابی سطح توانمندی 

تکنولوژی مباحث ارزیابی سطح بنگاه ، توانمندی 

تکنولوژی ، جذابیت تکنولوژی

97/8/28و1627
دکتر حاجی زاده و 

دکتر نجفی
شرکت سعادت صنعت خوزستان

8
همایش بررسی تقلبات مواد غذایی و راههای 

شناسایی آنها
497/3/2

چهارلنگ دکتر حاجی 

زاده
شرکت دانا همیار پارس

97/9/6و165کارگاه تخصصی تدوین درخت تکنولوژی9
دکتر حاجی زاده و 

دکتر نجفی
شرکت سعادت صنعت خوزستان

10
آشنایی با سموم و روشهای مناسب در اجرای 

عملیات مبارزه با عاملین در فضای سبز سازمانی و 

صنعتی

شرکت هرم علم کوشا97/8/28و27

شرکت هرم علم کوشا697/8/21شیوه های حضور موفق در نمایشگاه و غرفه داری11

شرکت نشان صنعتآقای باوی497/9/13مدیریت منابع صنعتی12

شرکت نشان صنعتآقای باوی497/10/2اصطالحات التین در صنعت13

100زبان عمومی و تخصصی14
شنبه و سه شنبه هر 

هفته
شرکت پارسا مدیران کارآفرین

شرکت هرم علم کوشادکتر برات پور897/4/15مدیریت بحران15

شرکت هرم علم کوشا14-1697/4/12سیستم فرماندهی حادثه16

17
 R&D)کارگاه خالقیت و کارآفرینی و نوآوری 

(مقدماتی
سازمان مدیریت صنعتیکاله کج1697/10/3



انشان جنوب897/9/13حسابداری بازرگانی18

مرکز آموزش بازرگانیآقای چاهوشی زاده دی ماه11 و 810( مقدماتیR&D)مدیریت فروش 19

انشان جنوب897/10/4( مقدماتیR&D)مدیریت بهره وری 20

 سازمان مدیریت صنعتی1697/11/1( مقدماتیR&D)مدیریت محصول و خط تولید 21

 مرکز آموزش بازرگانیآخشمه دی ماه16 و 815( مقدماتیR&D)برنامه ریزی تولید 22

مرکز آموزش بازرگانیدکتی موجودی دی ماه25و824( مقدماتیR&D)بازاریابی ، بسته بندی و فروش 23

 مرکز آموزش بازرگانیدکتی خرم نسب بهمن ماه7 و 86بازاریابی بین المللی24

انی بهمن ماه10 و 89چرخه بهره وری25 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازآقای ستر

گانی دی ماه19 و 818( مقدماتیR&D)اصول کنترل کیفیت کاال 26 مرکز آموزش بازرگانیآقای موالنی بتر

16(جلسه8)آشنایی با سرمایه گذاری شرکت در بورس 27
 آذرماه و 18/20/25/27

 دی ماه2/4/9/11
تاالر بورس خوزستانخانم بحریتی

مهندس پریسا صفی 497/10/16مدیریت تبلیغات در صنعت28
خانی

شرکت نشان صنعت

مهندس حمید 497/11/2خطاهای انسانی در صنعت نفت29

صابری
شرکت نشان صنعت

شرکت سپیدان صنعت طرح آریابا هماهنگی8بهینه سازی در سیستم های صنعتی30

فامور نامورشهیدی497/9/22اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری31

فامور نامورمصباح زاده497/9/24اصول بهداشت و حفاظت صنعتی32

فامور ناموررسلک497/9/24ایمنی کار در ارتفاع33

فامور ناموردریکوند497/10/30تصفیه فاضالب های صنعتی34

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازبا هماهنگی4( پیشرفته R&D)مونتاژ و دمونتاژ 35

فامور ناموررنجتر1697/10/27آشنایی با عایق کاری36

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازبا هماهنگی4پدافند غیر عامل37

38hseفامور نامورشویل پور497/9/25  در پروژه ها

فامور ناموررضانی497/9/28حفاظت و ایمنی کار39

پارسا مدیران کار آفریندکتی چناری9 ساعت 897/9/20انگیزش در محیط کار40

پارسا مدیران کار آفریندکتی جعفری نیا9 ساعت 897/9/27اصول سرپرستی41

پارسا مدیران کار آفریندکتی چناری9 ساعت 897/10/4انواع استراتژی ها در سازمان42



دکتی مکوندی یا دکتی 9 ساعت 897/10/11مهارت های ارتباطی مدیران43

جعفری نیا
پارسا مدیران کار آفرین

پارسا مدیران کار آفریندکتر چناری9 ساعت 897/10/18مقدماتی (R&D)نوآوری سازمان یافته 44

24(از ابتدا تا انتها )دوره آموزش مناقصات 45
97/10/27/26/25 

9ساعت 

قره داغلی یا حیدری 

نژاد
پارسا مدیران کار آفرین

پارسا مدیران کار آفرینقره داغلی9 ساعت 897/11/10موارد عدم الزام به مناقصات46

پارسا مدیران کار آفرینقره داغلی9 ساعت 897/10/13حقوق مناقصه گران47

پارسا مدیران کار آفریندکتر پور محمدی9 ساعت 897/11/17خاک مسلح48

شرکت حریق نشانسیاه تیری13-15 آذر ساعت 412آموزش ایمنی و اطفاء حریق49

شرکت الکترومکانیک پارسیانمهندس علیرضایی13 ساعت 497/9/10کارگاه آموزشی کسب و کار50

9 ساعت 1697/11/25/24اصول و مقررات پیمان51
قره داغلی یا حیدری 

نژاد
شرکت پارس مدبران کارآفرین

897/12/1برنامه ریزی نیروی انسانی52
دکتر چغاری یا دکتر 

جعفری نیا
شرکت پارس مدبران کارآفرین

شرکت پارس مدبران کارآفریندکتر جعفری نیا897/12/8مدیریت بهبود و تحول سازی53

سازمان مدیریت صنعتیدکتر ولی عبدی1697/9/27مدیریت پروژه براساس استاندارد54

سازمان مدیریت صنعتیدکتر مرادی1697/10/9پیشرفته (R&D)ساماندهی محیط کار   55

سازمان مدیریت صنعتیدکتر ولی عبدی1697/10/18پیشرفته (R&D)سیستم مدیریت کیفیت  56

شرکت انشان جنوب897/9/17 مقدماتیR&Dاصول بازاریابی   57

شرکت انشان جنوب21697/9/10 و 1حسابداری 58

شرکت انشان جنوب697/10/1مقدماتی (R&D)کسب و کارهای نوپا  59

شرکت انشان جنوب3097/10/8دوره جامع برآورد صورت وضعیت60

شرکت انشان جنوب2097/10/16تدوین برنامه استراتژی بازاریابی61

سازمان مدیریت صنعتیوطن پرستISO1-151697/11/15نیازسنجی آموزش 62

سازمان مدیریت صنعتیموزرمانی1697/11/29اصول فنی مذاکره موفق63

سازمان مدیریت صنعتیدکتر شرفی97/12/5/6جلسه20دوره فوق فشرده64

65
آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط 

زیست
آذین شوشترمهر8

آذین شوشترآبان8اصول تصفیه فاضالبهای صنعتی66

16آشنایی با سرمایه گذاری شرکت در بورس67
 دی ماه و 23/25/30

 بهمن ماه2/7/9/14/16
تاالر بورس خوزستانخانم بحرینی

68
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 

Iso9001:2015
1697/10/22

دکتر مهدی دشت 

بزرگ
شرکت کیفیت اندیشان هامون



69
سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد 

Iso9001:2015
1697/11/6

دکتر مهدی دشت 

بزرگ
شرکت کیفیت اندیشان هامون

70
بازیافت مواد معدنی از زباله های شهری و منابع 

ثانوی
سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستاندکتر حسنیبا هماهنگی8

71
آشنایی باایمنی آتش نشانی کار با کپسول های 

اطفاء حریق
آذین شوشترآبان8

آذین شوشترآذر8مدیریت انرژی در صنعت72

آذین شوشترآذر8مبانی بهینه سازی مصرف انرژی73

آذین شوشتردی8مدیریت فروش74

آذین شوشتردی8مدیریت ارتباط با مشتری75

آذین شوشتربهمن8مبانی کنترل کیفیت محصول76

آذین شوشتربهمن8توسعه محصول جدید77

آذین شوشتراسفند8آشنایی با مبانی مدیریت ریسک78

شرکت آریا پژوهش الفاابوالحسنی4097/11/6/10توربین های گازی79

شرکت آریا پژوهش الفارحیم پور3297/11/13/16شیرهای ایمنی و دروازه سرچاهی80

شرکت آریا پژوهش الفارحیم پور3297/11/13/16کنترل پنل سرچاهی81

شرکت آریا پژوهش الفامحمد باقری4097/11/6/10استاندارد و اجرای حفاظت82

شرکت آریا پژوهش الفامحمد باقری3297/11/27/29حفاظت کاتدی83

مدیریت صنعتیدکتر حسین زادهtpm1697/9/18نگهداری و تعمیرات 84

شرکت شهرکهای صنعتی- مرکز آموزش بازرگانی با هماهنگی8( پیشرفتهR&D)فرایند تولید و محصول جدید 85

شرکت شهرکهای صنعتی- مرکز آموزش بازرگانی با هماهنگی8( پیشرفتهR&D)مهندسی مجدد 86

87
 R&D)مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی 

(پیشرفته
سازمان مدیریت صنعتیدکتر تاجدانی1697/11/8

8تحلیل بنیادی مقدماتی در بورس88

 بهمن و 28/30

5/7/12/14/19/21 

اسفند ماه

تاالر بورس خوزستانخانم بحریه

مهندس حمیدیبا هماهنگی8استفاده از توربین های بادی89
سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان و مرکز 

رشد دانشگاه شهید چمران

دکتر دستپاکبا هماهنگی4الرو درمانی90
سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان و مرکز 

رشد دانشگاه شهید چمران

سازمان صنعت معدن وتجارتمهندس اسماعیلی پوربا هماهنگی4آموزش نرم افزار91



انشان جنوبCRM1297/9/20مدیریت ارتباط با مشتری92

شرکت انشان جنوب897/9/26( پیشرفتهR&D)برند سازی در فضای مجازی 93

94
 R&D)بازاریابی بین المللی و تحقیق و توسعه  

(پیشرفته
مرکز آموزش بازرگانیبا هماهنگی8

مرکز آموزش بازرگانیبا هماهنگی8( پیشرفتهR&D)چرخه بهره وری 95

مرکز آموزش بازرگانیبا هماهنگی8( پیشرفتهR&D) 5sساماندهی محیط کار 96

97
 R&D)بازارشناسی و ارتباط آن با تحقیق و توسعه 

(پیشرفته
مرکز آموزش بازرگانیبا هماهنگی8

پژوهش صنعت آرمان فدکمهندس گوبارو97آذر 8دوره اصول و مبانی روانکاری98

99
سیستم نگهداری و تعمیرات 

TPM ,OEE ,MFMEA ,C M ,PM ,EM
پژوهش صنعت آرمان فدکآذر و دی ماه16

آذر و دی ماه16فنون تفکر استراتژیک100
دکتر / دکتر احسان

اعتباری
پژوهش صنعت آرمان فدک

آذر و دی ماه16(مدیریت بازرگانی  )استراتژیهای پاداش 101
دکتر / دکتر احسان

اعتباری
پژوهش صنعت آرمان فدک

102
چرخه بهره وری و مدیریت ناب سازی و تفکر ناب و 

تولید نان
با هماهنگی40

دکتر / دکتر احسان

اعتباری
پژوهش صنعت آرمان فدک

دانشگاه آزادبا هماهنگی32نمودارگیری از چاه103

104
 R&Dمدیریت کیفیت و بهره وری در واحد 

مقدماتی
موسسه دانش افزایی مهربا هماهنگی16

موسسه دانش افزایی مهربا هماهنگی16مهندسی ارزش105

موسسه دانش افزایی مهربا هماهنگی16مدیریت استراتژیک و راهبردی در کسب و کار106

دانشگاه آزادبا هماهنگی32ابزار دقیق حفاری107

دانشگاه آزادبا هماهنگی8بیماریهای شغلی در صنعت108

دانشگاه آزادبا هماهنگی16ایمنی در صنعت109

110
-HSEمدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست 

MS
شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8ایمنی عمومی و بهداشتی صنعتی111

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8بیماریهای شغلی112

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8 سیستم مدیریتISO14001دوره استاندارد 113

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8(مهندسی انسانی  )ارگونومی 114

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8آلودگیهای محیط زیست115

شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفربا هماهنگی8حفاظت شنوائی و تنفسی116



117
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 

IS O 14001:2015
شرکت فنی مهندسی مدرسان ایمن پویاخانم نیکفر1697/11/27

موسسه دانش افزایی مهربا هماهنگی16مدیریت کنترل بحران118

سازمان صنعت ، معدن و تجارتدکتی کریمبا هماهنگی12مدیریت سبز119

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازبا هماهنگی8( مقدماتیR&D)مدیریت محصول و خط تولید 120

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز8برنامه ریزی تولید121

122
سومین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت حسابداری و 

اولین دوره پرسنال برندینگ
دانشگاه چمران  و سازمان صنعت معدن و تجارتسوم بهمن ماه8

دانشگاه چمران و سازمان صنعت معدن و تجارت دی ماه830دومین کنفرانس ملی مواد متولوژی و معدن ایران123

دانشگاه چمران و سازمان صنعت معدن و تجارت دی ماه812اولین کنفرانس ملی علوم زمین124

125
دومین کنفرانس ملی کامپیوتر فناوری اطالعات 

کاربردهای هوش مصنوعی و اولین دوره اتوماسیون 
دانشگاه چمران و سازمان صنعت معدن و تجارتیکم اسفند8

شرکت نصب و تعمیرات خوزستانبا هماهنگی8الکترونیک مقدماتی کاربردی126

سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستانبا هماهنگی8قانون نظام صنفی ویژه روسای اتحادیه صنفی127

98 اردیبهشت 810اولین کنفرانس ملی صنعت تجارت و علوم دریایی128
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و سازمان 

صنعت معدن و تجارت

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا97 دی ماه ECLIDSE3604019/15شبیه سازی مخازن 129

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا97 بهمن 4-321تکمیل چاه130

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا97 بهمن 11-326حفاری با لوله مغزی131

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا97 بهمن 3-3227اسید کاری پیشرفته132

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا97 اسفند 15-3212جداره گذاری و نصب آویز و متخلفات و تکمیل133

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا98 فروردین 18-1617ایمنی جوشکاری و برشکاری134

شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا98یکم اردیبهشت 8ایمنی در گودبرداری135

136PFD-PE ID3214-17 شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا98 اردیبهشت

137
دوره تخصصی آزمایشگاه شیمیایی نفت و گاز ، آب 

و پساب
شرکت فنی مهندسی مشاور آریا پژوهش آلفا98 اردیبهشت 2429-31

شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسمقداد اسکندری897/9/9آشنایی با انواع استانداردها و نحوه استانداردسازی138

139
اصول ایمنی و بهداشتی در کارخانجات صنایع 

غذایی
شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسمحمود چهارلنگبا هماهنگی16

شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسفائز حکیمیبا هماهنگی8آشنایی با افزودنی ها و نگهدارنده های مواد غذایی140



شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسامید مراحیبا هماهنگی8مدیریت پیشگیری و کنترل آتش141

142
کاربرپرتوها و اصول حفاظت در برابر پرتوها در 

واحد صنعتی
شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسمحمود چهارلنگبا هماهنگی16

143
 , iso22000آشنایی با اصول و مبانی 

haccp.gmp
شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسفرشته اسکندریبا هماهنگی24

شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسمقداد اسکندریبا هماهنگی8مقاله نویسی144

شرکت فنی مهندسی داناهمیار پارسمقداد اسکندریبا هماهنگی8تکنولوژی تولید فرآورده های غذایی افراد سودمند145

146
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 

IS O 45001:2015
1697/11/20

دکتر مهدی دشت 

بزرگ
کیفیت اندیشان هامون

1697/12/18پیمانکارانHSEمدیریت 147
دکتر مهدی دشت 

بزرگ
کیفیت اندیشان هامون

1698/1/17 در پروژه های عمرانیHSEاصول 148
دکتر مهدی دشت 

بزرگ
کیفیت اندیشان هامون

1698/2/14ایمنی در جوشکاری و برشکاری149
دکتر مهدی دشت 

بزرگ
کیفیت اندیشان هامون



C olumn6

آدرس محل برگزاري

 ساختمان کسب و کار4شهرک صنعتی 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

 ساختمان کسب و کار4شهرک صنعتی 

شرکت هرم علم کوشا

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

دانشگاه آذین شوشتر

شرکت فوالد خوزستان

ماهشهر شرکت هرم علم کوشا

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

مرکز رشد دانشگاه شهید چمران

مرکز رشد دانشگاه شهید چمران

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

ماهشهر شرکت هرم علم کوشا

ماهشهر شرکت هرم علم کوشا

 ساختمان فنی و 1شهرک صنعتی شماره - چهارشیر

مهندسی



 ساختمان فنی و 1شهرک صنعتی شماره - چهارشیر

مهندسی

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

اتوبان پاسداران سه راهی فرودگاه

1شهرک صنعتی شماره 

تاالر بورس خوزستان

مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز

مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز امانیه خ سقراط غربی ساختمان پارک علم و فناوری

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

بلوار پاسداران سه راهی فرودگاه

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

بلوار پاسداران سه راهی فرودگاه

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

11کوی ملت نبش هشت اقبال مجتمع ایرانیان واحد 

 محل برگزاری 74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

1شهرک صنعتی شماره 
 محل برگزاری 74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

1شهرک صنعتی شماره 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 



74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

سالن اجتماعات سازمان صنعت ، معدن و تجارت

09161119908مرکز رشد دانشگاه شهید چمران  

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

74 پالک 6 و 5کیان آباد خ وهابی بین 

شهرک صنعتی شماره یک

شهرک صنعتی شماره یک

 مجتمع فنی مهندسی1شهرک صنعتی شماره 

زیتون کارمندی نبش خ زیتون جنب بانک مسکن

زیتون کارمندی نبش خ زیتون جنب بانک مسکن

زیتون کارمندی نبش خ زیتون جنب بانک مسکن

زیتون کارمندی نبش خ زیتون جنب بانک مسکن

زیتون کارمندی نبش خ زیتون جنب بانک مسکن

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

شوشتر

شوشتر

تاالر بورس خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان



سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

09128578266مرکز رشد دانشگاه شهید چمران 

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

4شهرک صنعتی شماره 

4شهرک صنعتی شماره 

4شهرک صنعتی شماره 

4شهرک صنعتی شماره 

4شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

تاالر بورس خوزستان

0916619868مرکز رشد دانشگاه شهید چمران 

مرکز رشد دانشگاه جندی شاپور اهواز

مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز



بلوار پاسداران نبش زیتون جنب بانک مسکن

بلوار پاسدارن نبش زیتون جنب بانک مسکن

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

1شهرک صنعتی شماره 

زیتون کارمندی خ زهره بین فردوسی و عباس مجتمع 

13 واحد 6 طبقه 21آوین 

زیتون کارمندی خ زهره بین فردوسی و عباس مجتمع 

13 واحد 6 طبقه 21آوین 

زیتون کارمندی خ زهره بین فردوسی و عباس مجتمع 

13 واحد 6 طبقه 21آوین 

زیتون کارمندی خ زهره بین فردوسی و عباس مجتمع 

13 واحد 6 طبقه 21آوین 

زیتون کارمندی خ زهره بین فردوسی و عباس مجتمع 

13 واحد 6 طبقه 21آوین 

دانشگاه آزاد اهواز

راه بند زیبا شهر دانشگاه لوله سازی اهواز

راه بند زیبا شهر دانشگاه لوله سازی اهواز

راه بند زیبا شهر دانشگاه لوله سازی اهواز

دانشگاه آزاد اهواز

دانشگاه آزاد اهواز

دانشگاه آزاد اهواز

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان



سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

راه بند زیبا شهر دانشگاه لوله سازی اهواز

09166200829مرکز رشد دانشگاه شهید چمران 

بلوار پاسداران سه راهی فرودگاه

بلوار پاسداران سه راهی فرودگاه

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

زرگان- اهواز بلوار پاسداران 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

4سالن اجتماعات شهرک فناوری شماره 

شوشتر

شوشتر

شوشتر



شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

شوشتر

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان


