
 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 
 

 

 

کوچه محمدیان ،خ نقدی  ،خیابان مفتح شمالی  :تهران 

 طبقه دوم 83پالک 

 آقای بابایی 92215552198شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب فروردین  13 فروردین 12 23:89الی 3:89

 مرکز آموزش تهران

 ویژه مهندسین اردیبهشت 2 اردیبهشت 5 23:89الی 3:89

 دیوار جداکننده اردیبهشت 3 اردیبهشت 22 23:89الی 3:89

 سقف کاذب اردیبهشت 25 اردیبهشت 23 23:89الی 3:89

 درزگیری و بتونه کاری) رایگان( اردیبهشت 22 اردیبهشت 22 23:89الی  3:89

 ویژه مهندسین اردیبهشت 11 اردیبهشت 13 23:89الی 3:89

 سقف کاذب اردیبهشت 12 خرداد  2  23:89الی 3:89

 دیوار جداکننده خرداد 5 خرداد 3 23:89الی 3:89

 ویژه مهندسین خرداد 22 خرداد 18 23:89الی 3:89

 سقف کاذب خرداد 15 خرداد 89 23:89الی 3:89



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 

 

 

 

 

 

 2/182پالک ، 2رضوی   ، 11معلم   ،بلوار معلم   :مشهد

 ای آتشیآق 92252553852شماره تماس: 

 

 

 

 

 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دیوار جداکننده فروردین  13 فروردین 12 23الی  2

 مرکز آموزش مشهد

 ویژه مهندسین)تربت حیدریه( اردیبهشت  2 اردیبهشت 5 23الی  2

 سقف کاذب اردیبهشت 25 اردیبهشت 23 23الی  2

 ویژه مهندسین اردیبهشت 11 اردیبهشت 13 23الی  2

 دیوارپوششی اردیبهشت 12 اردیبهشت 82 23الی  2

 دکوراتیو اردیبهشت 82 خرداد  1 23الی  2

 هرادیزاین خرداد 5 خرداد 5 23الی  2

 ویژه مهندسین خرداد 22 خرداد 18 23الی  2

 سقف کاذب خرداد 15 خرداد 89 23الی  2



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

کوچه ،بان کریم خان زند یاخ ،ولیعصر خیابان  :تبریز

   85پالک  ،گلستان 

 آقای کوچیان فرد 92292232221شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دکوراتیو اردیبهشت 25 اردیبشهت 25 25الی  2

 مرکز آموزش تبریز

 آکواپانل اردیبهشت 89 اردیبهشت 89 25الی  2

 جداکنندهدیوار خرداد 5 خرداد 3 25الی  2

 هرادیزاین خرداد 13 خرداد 13 25الی  2

، 3گلدشت معالی آباد، روبه روی شهرداری منطقه :شیراز

 192، پالک 1کوچه 

 آقای موید 92252332239شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 ویژه مهندسین اردیبهشت 2 اردیبهشت 5 25الی  2

 مرکز آموزش شیراز

 ب)جهرم(سقف کاذ اردیبهشت 25 اردیبهشت 23 25لی ا 2

 دکوراتیو اردیبهشت 12 اردیبهشت 82 25الی  2

 سقف کاذب خرداد 5 خرداد 3 25الی  2

 دیوار جداکننده خرداد 22 خرداد 11 25الی  2

 

 11روبروی هتل نوید مرکز-جاده قائمشهر 5کیلومتر  :ساری

 بهمن میارکال ساری

 آقای بیلدار 92221115212اس: شماره تم

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب اردیبهشت 2 اردیبهشت 9 29الی  2

 فنی و حرفه ای ساری

 ویژه مهندسین خرداد 5 خرداد 2 29الی  2



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 2محمد آباد مرکز شماره -جاده آق قال 29کیلومتر :گرگان

 فنی حرفه ای گرگان

 آقای بیلدار 92221115212شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دیوار جداکننده فروردین 23 فروردین 12 29الی  2

 فنی و حرفه ای گرگان
 کارفرمایان خرداد 22 خرداد 18 29الی  2

سپیدار بلوار فنی و حرفه ای ، مرکز فنی و حرفه  :اهواز 

   واحد ساختمان  ای امام علی

 آقای جمالی 92213982318شماره تماس: 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب فروردین  13 فروردین 12 2:99

 فنی و حرفه ای اهواز

 سقف کاذب اردیبهشت 18 اردیبهشت 13 2:99

 درزگیری و آماده سازی سطوح خرداد  2 خرداد 2 2:99

 سقف کاذب خرداد 15 خرداد 89 2:99

 :آبادان

راجعه به وب م

 سایت کناف

www.knauf.ir 

    

نفنی و حرفه ای آبادا  
    

 

انتهای خیابان بزرگمهر ) روبروی دانشگاه پیام  :زاهدان 

 برادران زاهدان 1نور ( مرکز فنی و حرفه ای شماره 

 آقای شهبازی 92213129892شماره تماس: 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دیوار جداکننده اردیبهشت 25 اردیبهشت 23 29الی  2

 فنی و حرفه ای زاهدان

 سقف جداکننده خرداد 19 خرداد 18 29الی  2



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 

 فنی حرفه ای شهید مفتح زنجان :زنجان

 آقای کوچیان فرد 92292232221شماره تماس: 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب اردیبهشت 2 اردیبهشت 9 25الی  2

نی و حرفه ای زنجانف  
 آکواپانل اردیبهشت 5 اردیبهشت 5  25الی  2

 دیوارجداکننده خرداد 22 خرداد 11 25الی  2

کمربندی جنوبی بسمت میدان بیرم آباد بعد از  :کرمان

 3دانشگاه باهنر، مرکز فنی و حرفه ای شماره 

 آقای برخوردار 92289925935شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب )بم( فروردین  13 فروردین  12 25الی  2

 فنی و حرفه ای کرمان

 آکواپنل اردیبهشت 8 اردیبهشت 8 25الی  2

 ویژه مهندسین اردیبهشت 25 اردیبهشت 22 25الی  2

 سقف کاذب خرداد 15 خرداد 89 25الی  2

 رکز فنی و حرفه ای دادمانکارشناسان،م :اردبیل

 آقای کوچیان فرد 92292232221شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب اردیبهشت 11 اردیبهشت 15 25الی  2

 مرکز دانشگاه سما اردبیل
 آکواپانل اردیبهشت 13 اردیبهشت 13 25الی  2

 

 بعثت ( آموزشگاه آزاد تار و پود ) چهارراه :ارومیه

 آقای کوچیان فرد 92292232221شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دیوار جداکننده اردیبهشت 89 خرداد 1 29الی  2

 آکواپنل خرداد 12 خرداد 12 29الی  2 فنی و حرفه ای ارومیه



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 

 آقای پزشک نژاد 92215381225شماره تماس:  :بوشهر

 

 

مراجعه به وب 

 کنافسایت 

www.knauf.ir 

 سقف کاذب فروردین  13 فروردین  12 25الی  2

 فنی و حرفه ای بوشهر
 دیوار جداکننده )عسلویه( اردیبهشت 25 اردیبهشت 23 25الی  2

دیوار پوششی و دکوراتیو  خرداد 5 خرداد 2 25الی  2

 )عسلویه(

جنب شهرک اندیشه ، مرکز  ،بلوار امام خمینی: همدان

 1رفه ای  ساختمان شماره فنی ح

 آقای ملکی 92232955299شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

25الی  2  کارفرمایان اردیبهشت 2 اردیبهشت 5 

 فنی و حرفه ای همدان

25الی  2 اردیبهشت 3 اردیبهشت 22   سقف کاذب 

25الی  2  سطوحدرزگیری آماده سازی  اردیبهشت 25 اردیبشهت 25 

25الی  2  دیوارجداکننده خرداد 5 خرداد 2 

25الی  2  درزگیری آماده سازی سطوح خرداد 21 خرداد 21 

 

انتهای دولت آباد، داخل مسکن مهر، مرکز فنی  :کرمانشاه

 12و حرفه ای شماره 

 آقای نیاکان 92232138255شماره تماس: 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 ویژه مهندسین اردیبهشت 2 اردیبهشت 5 25الی  2

 فنی و حرفه ای کرمانشاه

 سقف کاذب اردیبهشت 11 اردیبهشت 15 25الی  2



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 ،فنی حرفه ایی یزد باف  ،میدان یزد باف ،بلوار جمهوری: یزد 

 کارگاه صنایع ساختمان

 آقای امینی 92289299883شماره تماس: 

 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب فروردین  13 فروردین  12 25الی  3

 فنی و حرفه ای یزد

 دیوار جداکننده اردیبهشت 11 اردیبهشت 15 25الی  3

 هرادیزاین خرداد 22 خرداد 22 25الی  3

 کلینیو خرداد 19 خرداد 19 25الی  3

 

 

فنی حرفه ای ،خیابان کارگر ،خیابان هزار جریب :صفهانا 

مرکز فناوریهای راهبردی و  ،درب شهید بهشتی  ،اصفهان

 کارگاه کناف-نوین

 آقای امینی 92289299883شماره تماس: 

 

 

 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 دکوراتیو فروردین 29 فروردین 25 25الی 3

 

 فنی و حرفه ای اصفهان

 سقف کاذب اردیبهشت 3 اردیبهشت 22 25الی  3

 دیوار جداکننده اردیبهشت 12 خرداد 2 25الی  3

25الی  3  دیوار پوششی خرداد 5 خرداد 3 

25الی  3  دکوراتیو خرداد 5 خرداد 2 

25الی  3  هرادیزاین خرداد 21 خرداد 21 

25الی  3  کلینیو خرداد 28 خرداد 28 



 97 ) فروردین،اردیبهشت،خرداد(شی کناف زدوره های آمو

 مرکز آموزش عنوان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعات برگزاری شهریه دوره آموزشادرس مرکز 

 

 

روبروی هالل ،خیابان هالل احمر ،چهارراه طالقانی  کرج: 

 ایستگاه مهارت آموزی ،شهید رهبری8ز شماره مرک ،احمر

 آقای بهرامی 92212299585شماره تماس: 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 سقف کاذب اردیبهشت 18 اردیبهشت 13 29الی  2

 فنی و حرفه ای البرز
 دیوار جداکننده خرداد 22 اردیبهشت 11 29الی  2

کارگر، مرکز آموزش  انمید شهدا،  خیابان انتهای :سنندج

 فنی وحرفه ای شهید امان الهی سنندج 

 آقای نیاکان 92232138255شماره تماس: 

 

مراجعه به وب 

 سایت کناف

www.knauf.ir 

 ویژه مهندسین اردیبهشت 12 خرداد 1 25الی  2

 فنی و حرفه ای سنندج

 


