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وضعیت 

ثبت نام
تاییدایمنی در برق1397080513970807فروغیمهراناذربایجان شرقی1

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807کیومرزیهادیاذربایجان شرقی2

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807حسینیسیدمیعاداذربایجان شرقی3

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807عزیزیتقیاذربایجان شرقی4

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807ستارزادهاکبراذربایجان شرقی5

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815احبابمریماذربایجان شرقی6

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815دده زادهعبدالهاذربایجان شرقی7

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815عباسپورعلیاذربایجان شرقی8

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815رضائیحبیباذربایجان شرقی9

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی10

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی11

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815سلمان پورزنوزلیالاذربایجان شرقی12

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815صولتیکریماذربایجان شرقی13

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی14

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815شهبازیامیراذربایجان شرقی15

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی16

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822حسن پوریوسفاذربایجان شرقی17

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822قادری هرویجعفراذربایجان شرقی18

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822قویدلساساناذربایجان شرقی19

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822رضاییمهدیاذربایجان شرقی20

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822موسوی ایرانسیدداوداذربایجان شرقی21

تایید2برق خودرو  1397081913970822سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی22

1397081913970822قویدلساساناذربایجان شرقی23
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی24

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823اراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی25

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823باالئیمحسناذربایجان شرقی26

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823پورحیدررباباذربایجان شرقی27

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823حامدیمحمداذربایجان شرقی28

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823خداییعلیاذربایجان شرقی29

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823رستم خانلوباباجانفاطمهاذربایجان شرقی30

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823رنجبراسکوئیحسناذربایجان شرقی31

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823زارع کاظمیهروح الهاذربایجان شرقی32

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823زینی زاده هریسسعیداذربایجان شرقی33

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823صفریحسناذربایجان شرقی34

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823صالحی اشلقیزهرااذربایجان شرقی35

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی36

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823صولتیکریماذربایجان شرقی37

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823طالب نژادداوداذربایجان شرقی38

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823عبدلیاکبراذربایجان شرقی39

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823عبدیمرتضیاذربایجان شرقی40

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823عزیزیتقیاذربایجان شرقی41

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823فرزانسولمازاذربایجان شرقی42

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی43

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397081913970823نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی44

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822اکبرنژاد گاوگانیرحیمهاذربایجان شرقی45

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822حیدریراضیهاذربایجان شرقی46

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822آقایینادراذربایجان شرقی47

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823زندییوسفاذربایجان شرقی48

تایید1مولد قدرت 1397081913970822لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی49
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تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی50

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829رشیدیشهروزاذربایجان شرقی51

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829صفریحسناذربایجان شرقی52

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829نامدار عربشاهاصغراذربایجان شرقی53

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829صدریمهرداداذربایجان شرقی54

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی55

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829عباسپورعلیاذربایجان شرقی56

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی57

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829اصغری فاضلرقیهاذربایجان شرقی58

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829عبادی سیه دوالنیفریبااذربایجان شرقی59

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829قلی زادهزهرااذربایجان شرقی60

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829محمدخانلوفاطمهاذربایجان شرقی61

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829نویدسهیالاذربایجان شرقی62

تایید2مولد قدرت 1397082613970829شیخ زادهقهرماناذربایجان شرقی63

تاییدایمنی در برق1397080513970807خوشوقتهیمناذربایجان غربی64

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkبهروزیالمیرااذربایجان غربی65

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815رعدی بلخکانلوقمریاذربایجان غربی66

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815سلیمانیسمیهاذربایجان غربی67

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815مطلبیحمیرااذربایجان غربی68

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815افسونآکواذربایجان غربی69

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815پارسانیامعصومهاذربایجان غربی70

تاییدخراطی1397081213970815فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی71

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی72

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815سیدخضریبابکاذربایجان غربی73

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815آیرمپروانهاذربایجان غربی74

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی75

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815خانعلیلورقیهاذربایجان غربی76

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815شهباززاده مقدمحمیدهاذربایجان غربی77

تاییدکاله چرمی1397081213970815نعمتی دیزج تکیهمینااذربایجان غربی78

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815سید علویمیر محموداذربایجان غربی79

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی80

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822صادقی سعیدلومعصومهاذربایجان غربی81

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی82

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822بداقی حسین ابادیسعیداذربایجان غربی83

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822درافتادهحسیناذربایجان غربی84

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822امیدیسیف الدیناذربایجان غربی85

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822دالوریتوحیداذربایجان غربی86

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822کاظمیمریماذربایجان غربی87

تایید2برق خودرو  1397081913970822بالکی پورقادراذربایجان غربی88

تایید1برق خودرو 1397081913970822عبداله زادهمظفراذربایجان غربی89

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی90

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822شمسیمهدیاذربایجان غربی91

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی92

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی93

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822سبزه چیسحراذربایجان غربی94

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822بادگیوفاروقاذربایجان غربی95

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822رحمتیمنیژهاذربایجان غربی96

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822محمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی97

تاییدمعرق مشبک1397081913970822ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی98

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822محمدیفرخاذربایجان غربی99

تایید1مولد قدرت 1397081913970822نعمتیخسرواذربایجان غربی100

1397082613970829رحمتیمنیژهاذربایجان غربی101
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تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی102

1397082613970830خلیل لویاسیناذربایجان غربی103
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830رضازادهغالمرضااذربایجان غربی104
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829احمدی دیزجیآمنهاذربایجان غربی105

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829مقدم شبیلو ی علیاوحیداذربایجان غربی106

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829علی جعفرخوئیراحلهاذربایجان غربی107

تایید2مولد قدرت 1397082613970829فرزانهیاشاراذربایجان غربی108

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829رحمانیمیثماذربایجان غربی109

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829قادرینادیااذربایجان غربی110

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829مقدمهمایوناذربایجان غربی111

تاییدایمنی در برق1397080513970807جوهری پیرایوتلواباذراردبیل112

تاییدایمنی در برق1397080513970807صدیقی اضماره سفلیمحسناردبیل113

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807میرزائیقادراردبیل114

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807رخشیدنمنصوراردبیل115

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807اسداللهی کوالنیولیاردبیل116

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807حیدر گیگلوبهناماردبیل117

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815نورانیراضیهاردبیل118

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815شهباززاده گلین بالغیمیالداردبیل119

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815غفارزاده عوریناهیداردبیل120

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815یوسف زادهحوریهاردبیل121

تاییدکاله چرمی1397081213970815شریفی هشجینعفتاردبیل122

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815اسدیصادقاردبیل123

تایید1397081913970822EPLAN P8باقریان قره تپهاکبراردبیل124

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822حسن زاده نمینسمیهاردبیل125

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822قربان زاده پروچغالمحسیناردبیل126

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822سروریشهراماردبیل127

تایید1برق خودرو 1397081913970822قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل128

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822صدیقی اضماره سفلیمحسناردبیل129

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822یونسی حسی کندیلیلیاردبیل130

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822اسداللهی کوالنیولیاردبیل131

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822اسدی شریفبهبوداردبیل132

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822شیرازی مجرهعلیاردبیل133

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822شیرین زادهداوداردبیل134

تایید1مولد قدرت 1397081913970822نصیری ترزنقجواداردبیل135

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829رنجبرییاسراردبیل135

1397082613970830فتحی گرجانمهراناردبیل137
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970829هژبریزهرااردبیل138
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829یونسی حسی کندیلیلیاردبیل139

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829بابائیزهرااردبیل140

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829نورانیراضیهاردبیل141

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829محاسنی حسینیزهرااردبیل142

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829یوسفی کوهسارهپرویناردبیل143

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829محمدزاده تازه کندکاظماردبیل144

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807صادقیحسیناصفهان145

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807طالبی نجف آبادیحسنعلیاصفهان146

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807ابراهیمیمهسااصفهان147

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807آقاجانیمحسناصفهان148

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807یاوریاسماعیلاصفهان149



تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810آقایی حسین آبادیمریماصفهان150

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810ربانی فرالههاصفهان151

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkآقاجانیان مبارکهمیترااصفهان152

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815افشاریشهربانواصفهان153

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815فتحینسیماصفهان154

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815گندمیان دیزچهعباساصفهان155

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815گل افشاربهروزاصفهان156

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان157

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815عرفانالهاماصفهان158

تاییدکاله چرمی1397081213970815باغستانی آرانیجنت خانماصفهان159

تاییدکاله چرمی1397081213970815حکیمیانمحبوبهاصفهان160

تاییدکاله چرمی1397081213970815شرفیاعظماصفهان161

تاییدکاله چرمی1397081213970815علینقی جمالوئیفاطمهاصفهان162

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCاربابیمرضیهاصفهان163

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822نوروزیاسدالهاصفهان164

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822جاللیانعلیاصفهان165

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822نژادمحمدیاسماعیلاصفهان166

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822عبداله زادهحسیناصفهان167

تایید2برق خودرو  1397081913970822نادری دره شوریمهرداداصفهان168

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830اکبری علویجهفرشتهاصفهان169

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830الماسی زفرهرقیهاصفهان170

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830الهامیفهیمهاصفهان171

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830آقاجانیان مبارکهمیترااصفهان172

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830برخوردارسوسناصفهان173

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830حسینی دارانیفریبااصفهان174

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830ربانی فرالههاصفهان175

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830رجب زادهفریبااصفهان176

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830رحیمیشیوااصفهان177

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830رضویاعظم الساداتاصفهان178

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830سورانیبهراماصفهان179

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830سیدین بروجنیزهرااصفهان180

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830شریفیالههاصفهان181

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830صادقی سفتجانیشهربانواصفهان182

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830طالبی سدهطیبهاصفهان183

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830عباسیسمیرااصفهان184

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830عمادیمرضیهاصفهان185

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830فرح بخشلیالاصفهان186

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830قاضی نورسیدامیرحسیناصفهان187

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830کاظمیفاطمهاصفهان188

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830کاظمی دولت آبادیفاطمهاصفهان189

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830محمدی محمدیلیالاصفهان190

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان191

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397081913970830وفائیفاطمهاصفهان192

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823خرمنویداصفهان193

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823کاویانی ارانیعلیرضااصفهان194

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823کیانی نکومهدیاصفهان195

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822حسین پورمحمدمهدیاصفهان196

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822زمان پور بروجنیکامراناصفهان197

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822عباسی جوزدانیمجیداصفهان198

تاییدکاشی کاری1397081913970822توکلی طرقیعلیاصفهان199

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822توانگر ریزیحسناصفهان200

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822توکلیسعیداصفهان201

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822مالئی اردستانیمحمد هادیاصفهان202

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823صفریصادقاصفهان203

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823نصیری خوزانیحمید رضااصفهان204



1397082613970829شب خوانمرضیهاصفهان205
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

1397082613970829صرامی فروشانیمرضیهاصفهان206
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829ابراهیمیمهسااصفهان207

1397082613970830بهرامیزهرااصفهان208
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830پیروی بادیکاظماصفهان209
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830زمان پور بروجنیکامراناصفهان210
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830کاویانی ارانیعلیرضااصفهان211
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان212
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829افشاریشهربانواصفهان213

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829توسلی فارفانیاکبراصفهان214

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829سپیانیفاطمهاصفهان215

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829قاضی زاده احسائینوشیناصفهان216

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830رحمتیانحسیناصفهان217

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829شریفی پیرجلحمیداصفهان218

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829نمدیان مجردمریماصفهان219

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829نمدیان مجردنرگساصفهان220

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان221

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829موسویصدیقه ساداتاصفهان222

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829حسینی دارانیفریبااصفهان223

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807عموزادیرضاالبرز224

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815طیبیمرتضیالبرز225

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815شیرازی میگونشبنمالبرز226

تایید2تراش تخصصی1397081213970815باویعبدالکریمالبرز227

تایید2تراش تخصصی1397081213970815کهن خاکیسمیراالبرز228

تاییدخراطی1397081213970815ل کسائیعلیالبرز229

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815رهبریعقوبیشادیالبرز230

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815پهلوانیعلی رضاالبرز231

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815سیفیمرتضیالبرز232

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815رضا اهرابیعبدالهالبرز234

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815سعادتی لمریکمیلالبرز235

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815نوروزیمحسنالبرز236

تایید1397081913970822EPLAN P8توکلیعلیالبرز237

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822ل کسائیعلیالبرز238

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822بخشیمهردادالبرز239

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823شوقیحجت الهالبرز240

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822ربانینفیسهالبرز241

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822رستمیفریباالبرز242

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822رهبریعقوبیشادیالبرز243

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822قنبریحمیدالبرز244

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822رحمتیام کلثومالبرز245

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822حمیدی خانقاهعالءالدینالبرز246

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823احمدیمحمدرضاالبرز247

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823حسینقلی زادهعلیرضاالبرز248

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823دهنویمحمودالبرز249

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822رضایتیمهیارالبرز250

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829کالنتری محمود آبادیزهراالبرز251



1397082613970829درویشمحمد رضاالبرز252
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

1397082613970829لطفیرضاالبرز253
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829پازکیعبدالحسینالبرز254

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829رنجبراسالمالبرز255

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829حسینیسیدحمیدرضاالبرز256

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807سلیمان نژادمهرانایالم257

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807یارکرمیرضاایالم258

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkخسروی چقاماهیمحمدجوادایالم259

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815گورابیسیدمحسنایالم260

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815نرگسیفرزادایالم261

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815شیرینگومعصومهایالم262

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815احمدیعلیایالم263

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815مرادینداءایالم264

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815هواسیهایدهایالم265

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815جمشیدیمنصورایالم266

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815کاکانادرایالم267

تاییدکاله چرمی1397081213970815زمانی پورسمیهایالم268

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815پورنصرتحسینایالم269

1397081913970822روشنیزینبایالم270
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822زمانی پورسمیهایالم271
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822عبدی چاالنچیمعصومهایالم272
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822کیهانیطیبهایالم273
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822ناصریخدیجهایالم274
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822انوری پورعبادالهایالم276

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822جهانپورعلیرضاایالم277

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822زارعیشیماءایالم278

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822کیانلوئیعلیایالم279

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822ایوانیزهراایالم280

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822صیدکرمیافسانهایالم281

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822محسنیخدیجهایالم282

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823حسنیفاطمهایالم283

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829میرزاییمحمدایالم284

1397082613970829کولیوندبابکایالم285
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829خوش خبرحمیدایالم286

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829محسنیخدیجهایالم287

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807زمانیاسماعیلبوشهر288

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807صفائیغالمعلیبوشهر289

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815حیدریمحمدبوشهر290

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815زمانیاسماعیلبوشهر291

تاییدخراطی1397081213970815باقریحسینبوشهر292

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815بهروززیارتیطاهرهبوشهر293

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815صفائیغالمعلیبوشهر294

تاییدکاله چرمی1397081213970815غالمیمرضیهبوشهر295

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815محتجباعظمبوشهر296

تایید1397081913970822EPLAN P8 محمدپورحسنبوشهر297

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822حیدریداودبوشهر298

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822بازیارمهراببوشهر299



تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823بهفرکاظمبوشهر300

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822جمشیدیزهرابوشهر301

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822علی پورمحمدبوشهر302

تایید1مولد قدرت 1397081913970822قاسمیمحسنبوشهر303

1397082613970829چاه شوریغالمحسینبوشهر304
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829دالرامشهنازبوشهر305

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829داودیابراهیمبوشهر306

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807نصرالهی ثمرینیوسفتهران307

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815عابدینیاشرفتهران308

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815مقصودیزهراتهران309

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815خاکپورابوالفضلتهران310

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815اسماعیل زادهسیدمهدیتهران311

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815برومند خشکبیجاریفاطمهتهران312

1397081213970815احمدیسید ابوالقاسمتهران313
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815اسدیعلیرضاتهران314
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815جبلهعلی اکبرتهران315
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815دولتیفاطمهتهران316
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815سالمتبیتاتهران317
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815عبدالوندعلی رضاتهران318
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815قاسم پورلیالتهران319
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815موسویمیررسولتهران320
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815میریفاطمه ساداتتهران321
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

1397081213970815هوشمندی زادهفریبرزتهران322
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(اجرا در استان تهران)(مشاغل
تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815درویش کسامحسنتهران323

کاظمتهران324
محمدخانی بلفه 

تیموری
تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815

تایید1397081913970822EPLAN P8درویش کسامحسنتهران325

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822اخالقیسیدمسعودتهران326

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822خلیقیمحمدتهران327

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822فرخی مینامحسنتهران328

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822مروّتی شریف آبادمرضیهتهران329

تایید1برق خودرو 1397081913970822حسین زادهمحمودتهران330

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822خانیرضاتهران331

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822حاجی مالمحمدطاهرساراتهران332

کاظمتهران333
محمدخانی بلفه 

تیموری
تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822برومند خشکبیجاریفاطمهتهران334

تاییدکاشی کاری1397081913970822پورحسن مهربانانسیهتهران335

تاییدکاشی کاری1397081913970822دیوارگرکاظمتهران336

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822ملک سیاه چشممحمدرضاتهران337

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822ابوطالبیوحیدتهران338



تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823دالوندبهزادتهران339

تاییدمعرق مشبک1397081913970822افتخاریرؤیاتهران340

تاییدمعرق مشبک1397081913970822رضا زاده سفیدهفرزانهتهران341

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823دشتی ایلخچیالهامتهران342

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822حسینیآزادهتهران343

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822کوکبیحمیدهتهران344

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200بزرگ منشمحسنتهران345

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200درویش کسامحسنتهران346

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829محبیرؤیاتهران347

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830احمدیسعیدهتهران348

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830افتخاریرؤیاتهران349

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830بهزادیمرجانتهران350

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830بیکی ورزنهمحمد رضاتهران351

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830حجتیمیناتهران352

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830حسینیسید برومندتهران353

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830سالمتبیتاتهران354

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830صائمیانمازیارتهران355

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830فرخی مینامحسنتهران356

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830قربانیاشرفتهران357

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830مریدشاهرخ رضاتهران358

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830ملک سیاه چشممحمدرضاتهران359

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830نصیریبیژنتهران360

تایید(اجرا در استان تهران)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397082613970830یزدانیحسینتهران361

1397082613970830زمانیمحمدحسنتهران362
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970829اخالقیسیدمسعودتهران363
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829اسماعیلیسیاوشتهران364

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829قاسمیمصطفیتهران365

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829نیک جوپیوندتهران366

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829اسدیعلیرضاتهران367

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829ضیغمیمحمد رضاتهران368

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829یوسفی فشکیامیدتهران369

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829بیت سیاحرودابهتهران370

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829جهرمیحسینتهران371

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829معمرمحمودتهران372

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807خلجی پیربلوطیهوشنگچهارمحال و بختیاری373

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810صالح ریاحی دهکردیاعظمچهارمحال و بختیاری374

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری375

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815رئیسیآرشچهارمحال و بختیاری376

تایید2تراش تخصصی1397081213970815محمدی سرپیریپرویزچهارمحال و بختیاری377

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری378

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری379

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815سلیمی بنیسعیدچهارمحال و بختیاری380

تاییدکاله چرمی1397081213970815بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری381

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815خوشنویسایوبچهارمحال و بختیاری382

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCبیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری383

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCرئیسیآرشچهارمحال و بختیاری384

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCرئیسی نافچیعبدالکریمچهارمحال و بختیاری385

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری386

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823داودیلیالچهارمحال و بختیاری387

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری388

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری389

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822فتاحیانمحسنچهارمحال و بختیاری390



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823معادیخواهحکیمهچهارمحال و بختیاری391

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری392

تایید1مولد قدرت 1397081913970822خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری393

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829قاسمیقدرت اهللچهارمحال و بختیاری394

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری395

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830داودیلیالچهارمحال و بختیاری396

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری397

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری398

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری399

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807نوروزینعمت الهخراسان جنوبی400

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810دالورملیحهخراسان جنوبی401

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810موسوی نسبسید سجادخراسان جنوبی402

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی403

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkطالبیریحانهخراسان جنوبی404

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی405

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815دهقانیحسینخراسان جنوبی406

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815بخشی پورزینبخراسان جنوبی407

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822مشمولحسینخراسان جنوبی408

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823سبزه جومحمدخراسان جنوبی409

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823عابدپورسیناخراسان جنوبی410

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی411

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی412

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823جازبیعلیخراسان جنوبی413

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823خسرویزهرهخراسان جنوبی414

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823درویشی طبسنرگسخراسان جنوبی415

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823دالورملیحهخراسان جنوبی416

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823دهقانیحسینخراسان جنوبی417

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی418

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823ساالری علی آبادفائزهخراسان جنوبی419

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823شجریالهامخراسان جنوبی420

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823شرعیمریمخراسان جنوبی421

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823شمس آبادیسید علیخراسان جنوبی422

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823طالبیریحانهخراسان جنوبی423

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823فرزامیمجتبیخراسان جنوبی424

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823فرسادآتناخراسان جنوبی425

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823قلمیساراخراسان جنوبی426

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823کمالیمهدیخراسان جنوبی427

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی428

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823مالکیعفتخراسان جنوبی429

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)کارآفرینی مقدماتی1397081913970823مودیبابکخراسان جنوبی430

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی431

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823بهشتیرضاخراسان جنوبی432

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی433

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی434

تاییدایسیوکیت1397082613970829بهشتیرضاخراسان جنوبی435

تاییدایسیوکیت1397082613970829پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی436

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی437

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی438

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829ایدونمحبوبهخراسان جنوبی439

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829سالکیامیرخراسان جنوبی440

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی441

1397082613970829رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی442
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید



تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829دالورملیحهخراسان جنوبی443

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829نوروزینعمت الهخراسان جنوبی444

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829برزگر اولفاطمهخراسان جنوبی445

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی446

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829زینلیحلیمهخراسان جنوبی447

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807کوشکباغیمهدیخراسان رضوی448

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی449

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810ادهمیمژدهخراسان رضوی450

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810اسحاقیاسماءخراسان رضوی451

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815سیاوشیمریمخراسان رضوی452

تایید2تراش تخصصی1397081213970815کوشکباغیمهدیخراسان رضوی453

تایید2تراش تخصصی1397081213970815لطفیسمیهخراسان رضوی454

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815سینایی فرمحمدخراسان رضوی455

اسماعیلخراسان رضوی456
نیک محمدی 

حسینی ئی
تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815رضاییراضیهخراسان رضوی457

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815سیدیسیدمهدیخراسان رضوی458

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815قانع شریفعلیخراسان رضوی459

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815نجارسعیدخراسان رضوی460

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی461

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815بلوکزریخراسان رضوی462

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی463

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815جهانی ناریمحمدخراسان رضوی464

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی465

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815حسینیسید حامدخراسان رضوی466

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815حیاتیمحمدخراسان رضوی467

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815دامنگیریسعیدخراسان رضوی468

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815راممرضیهخراسان رضوی469

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815رضوی تقویسیدسعیدخراسان رضوی470

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815عادلی بهارجوادخراسان رضوی471

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815عزتیسعیدهخراسان رضوی472

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815عظیمیساراخراسان رضوی473

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی474

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815قربانیمجیدخراسان رضوی475

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815گلزارنیامجتبیخراسان رضوی476

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815محدثی عبدل آبادیمجیدخراسان رضوی477

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815نیکخوحسینخراسان رضوی478

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815واحدیسید رضاخراسان رضوی479

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)کارآفرینی مقدماتی1397081213970815یعقوبیرضوانخراسان رضوی480

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCمحمد علیپورمهدیخراسان رضوی481

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822اسحاقیاسماءخراسان رضوی482

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822شیفتهزهرهخراسان رضوی483

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی484

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822رشنوادیمحمدرضاخراسان رضوی485

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822زارع پورالهامخراسان رضوی486

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822مهراندیشمهدیخراسان رضوی487

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822سروری یدکیرضاخراسان رضوی488

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823باقریفیروزهخراسان رضوی489

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822رضوی تبارحبیبخراسان رضوی490

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823رادفرمسعودخراسان رضوی491

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823نیکخوحسینخراسان رضوی492

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی493

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822کوشکباغیمهدیخراسان رضوی494

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822سجادی اوتانلوسید حبیبخراسان رضوی495



تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822موسویسید علیخراسان رضوی496

اسماعیلخراسان رضوی497
نیک محمدی 

حسینی ئی
تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823غریب پورعلیرضاخراسان رضوی498

1397082613970829کوشکباغیمهدیخراسان رضوی499
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829نوبختمحمد تقیخراسان رضوی500

تاییدایسیوکیت1397082613970829علیرضاییمجتبیخراسان رضوی501

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829سروری یدکیرضاخراسان رضوی502

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی503

1397082613970830قربانیمحمد علیخراسان رضوی504
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830باقریفیروزهخراسان رضوی505

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830بلوکزریخراسان رضوی506

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830پرستارحجت الهخراسان رضوی507

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی508

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830حسینیسید حامدخراسان رضوی509

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830حمامیانشهربانوخراسان رضوی510

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی511

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830خیاط باشیهادیخراسان رضوی512

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830راممرضیهخراسان رضوی513

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830سیدیسیدمهدیخراسان رضوی514

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830عادلی بهارجوادخراسان رضوی515

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830عزتیسعیدهخراسان رضوی516

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830عزیزی قومیمهینخراسان رضوی517

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830عظیمیساراخراسان رضوی518

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830فرازمندیمحسنخراسان رضوی519

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830گلزارنیامجتبیخراسان رضوی520

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830محروقیسید امینخراسان رضوی521

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830مردانینوید رضاخراسان رضوی522

اسماعیلخراسان رضوی523
نیک محمدی 

حسینی ئی
تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830نیکخوحسینخراسان رضوی524

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397082613970830یکتازهرهخراسان رضوی525

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829پیش نمازیسید مهدیخراسان رضوی526

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830صفائیآذرخراسان رضوی527

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829رجاییحسینخراسان رضوی528

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی529

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829قربانی یاقوتیمریمخراسان رضوی530

تاییدایمنی در برق1397080513970807حسن پورمهدیخراسان شمالی531

تاییدایمنی در برق1397080513970807درویشی دیوانمرادجاسمخراسان شمالی532

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807مهنانیرضاخراسان شمالی533

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807مهدویبابکخراسان شمالی534

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810صاحبی فردزینبخراسان شمالی535

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807امامی فرمحسنخراسان شمالی536

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی537

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815حسین آبادیحسنخراسان شمالی538

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815امامی فرمحسنخراسان شمالی539

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی540

تاییدخراطی1397081213970815رزمیارولیخراسان شمالی541

تاییدخراطی1397081213970815عامریفاطمهخراسان شمالی542

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815حسین نیامریمخراسان شمالی543



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815رجبیرضاخراسان شمالی544

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815صادقیمصطفیخراسان شمالی545

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی546

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815یزدانیپیمانخراسان شمالی547

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815یزدانیمرتضیخراسان شمالی548

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815موسویصدیقهخراسان شمالی549

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822محسن پورمصیبخراسان شمالی550

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822یزدانیمرتضیخراسان شمالی551

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822حسین نیامریمخراسان شمالی552

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822محمدیمجتبیخراسان شمالی553

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822درویشی دیوانمرادجاسمخراسان شمالی554

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822عبدال زادهمحمدخراسان شمالی555

1397081913970822همای رضویامینخراسان شمالی556
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822حسن پورمهدیخراسان شمالی557

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822گرایلوکیانوشخراسان شمالی558

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822سهرابیعزتخراسان شمالی559

1397082613970829رحیمی دوینامیرمحمدخراسان شمالی560
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

محسنخراسان شمالی561
حجی پور مشهد 

طرقی
تاییدایسیوکیت1397082613970829

1397082613970829رحیم زادهعلیخراسان شمالی562
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829شعبانیانابراهیمخراسان شمالی563
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829علیزادهحاتمخراسان شمالی564
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829حمیدیمسعودخراسان شمالی565

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830خواجه ییان اشترکیمریمخراسان شمالی566

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830رجبیرضاخراسان شمالی567

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی568

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی569

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829منصوریامیرخراسان شمالی570

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829آرامعاقلهخراسان شمالی571

تایید2مولد قدرت 1397082613970829کریمیکرمعلیخراسان شمالی572

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829حسین نیامریمخراسان شمالی573

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829موسویصدیقهخراسان شمالی574

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkوفایی بکیانیعلیخوزستان575

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815آل موسیبی بی کبریخوزستان576

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815عیسی وندمحمودیزینبخوزستان577

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815کرکیعبدالرضاخوزستان578

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815محمد زمانی پورامیرخوزستان579

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815حسن نیاپروانهخوزستان580

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815صالحیالهامخوزستان581

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815مطیعی فرمنصورهخوزستان582

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815مؤمنیراضیهخوزستان583

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815بالیدهنرجسخوزستان584

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815عادلپورسعیدخوزستان585

تاییدخراطی1397081213970815سوخته زاده مال امیرسمیهخوزستان586

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815غوابشیمحمدخوزستان587

تاییدکاله چرمی1397081213970815احمدیژالهخوزستان588

تاییدکاله چرمی1397081213970815یزدیشهینخوزستان589

تایید1397081913970822EPLAN P8یوسفیروح اهللخوزستان590

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCباوی فردحبیبخوزستان591



تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCسرخی زادهمحمدخوزستان592

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822جرفیمهدیخوزستان593

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822صوفیمحسنخوزستان594

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822بنی طالبی دهکردیسوسنخوزستان595

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822محمدیلیداخوزستان596

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822نظریمانداناخوزستان597

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822جمالیعبدالهخوزستان598

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822کماییمجیدخوزستان599

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822سالمتخلیلخوزستان600

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822نژاد حسینیسید علیخوزستان601

تایید2برق خودرو  1397081913970822پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان602

1397081913970822رستگارنگینخوزستان603
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822محمد زمانی پورامیرخوزستان604
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822حیدریالهامخوزستان605

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822سیافمرضیهخوزستان606

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822نژادسروستانیصغریخوزستان607

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822الریمیناخوزستان608

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822ملکیجوادخوزستان609

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822باقریساراخوزستان610

تاییدکاشی کاری1397081913970822سیاهی خلفصغریخوزستان611

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822آراستهعبدالنبیخوزستان612

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822بالیدهنرجسخوزستان613

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822عادلپورسعیدخوزستان614

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822پورشبعبدالجلیلخوزستان615

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823نواصرامینخوزستان616

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822خرمیفرخندهخوزستان617

تایید1مولد قدرت 1397081913970822موسویسیدنعمت الهخوزستان618

1397082613970829میرحسن زاده دزفولیکریمخوزستان619
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

1397082613970829نقدی پورآناهیدخوزستان620
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829پاالشمحسنخوزستان621

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829محمدی پناهمحمدحسینخوزستان622

1397082613970829وطن پرستموسیخوزستان623
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829اورش محمود صالحیآزادهخوزستان624

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830علیزادهسیروسخوزستان625

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829دیلی نظرمحمدخوزستان626

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829صوفیمحسنخوزستان627

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829عادلپورسعیدخوزستان628

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829جمالیعبدالهخوزستان629

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829یوسفیروح اهللخوزستان630

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829اراستهحمیدهخوزستان631

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829رستگارنگینخوزستان632

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829ال موسیبی بی کبریخوزستان633

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829الریمیناخوزستان634

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829یزدیلیالخوزستان635

تایید2مولد قدرت 1397082613970829پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان636

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829فتحیپوریاخوزستان637

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829جواد نژادغالمحسینخوزستان638

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807بگلومیالدزنجان639



تایید1تراش تخصصی 1397080513970807دوستانیرامینزنجان640

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807قزلباشحسینزنجان641

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807ستودهرشیدزنجان642

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkرجبیحبیبهزنجان643

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815یوسفیرسولزنجان644

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815تاروردیمحمد رضازنجان645

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815محمدیرضازنجان646

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815اله وردلومنیرهزنجان647

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815جمشیدیاکبرزنجان648

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822بهرامیمریمزنجان649

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822یار محمدیسمیهزنجان650

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822اویزکنفرنوشزنجان651

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822آذرون جعفرآبادحسنزنجان652

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822تاروردیمحمد رضازنجان653

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822چهره گشازینبزنجان654

تاییدکاشی کاری1397081913970822حیدریپیامزنجان655

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829عباسیخدیجهزنجان656

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829محمدیزینبزنجان657

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829آقاجانلومریمزنجان658

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829حسنیزینبزنجان659

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829جمادیویدازنجان660

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829عباسیونسیمازنجان661

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829محمدیسلمانزنجان662

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829سعیدی مقدمپرویززنجان663

تاییدایمنی در برق1397080513970807نقابیاحمدرضاسمنان664

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807قوشچیانحامدسمنان665

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807مرتضیمحمودسمنان666

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815شریعتیحوریهسمنان667

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815کریمیزهراسمنان668

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815عمادیامیرسمنان669

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815جعفری   چاشمیابوذرسمنان670

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815بهرامیانفاطمهسمنان671

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822رمضانیعلی اکبرسمنان672

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822امینی درونهمحمدسمنان673

تاییدمعرق مشبک1397081913970822صفائیگل بانوسمنان674

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829شوقیمحمدحسینسمنان675

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829جوادی نژادسمانهسمنان676

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829قلچ لیعباسسمنان677

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان678

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkنامجومهدیسیستان و بلوچستان679

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815شهدادیمریمسیستان و بلوچستان680

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815پودینهحسینسیستان و بلوچستان681

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان682

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان683

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815شهرکیمحمد صادقسیستان و بلوچستان684

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان685

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان686

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان687

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان688

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815حسین زائیعبدالغنیسیستان و بلوچستان689

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815ریکیمهریسیستان و بلوچستان690

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان691

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان692

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان693



تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCنرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان694

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان695

تایید1برق خودرو 1397081913970822اربابیملک محمدسیستان و بلوچستان696

تایید1برق خودرو 1397081913970822خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان697

تایید1برق خودرو 1397081913970822دهقانیماجدسیستان و بلوچستان698

تایید1برق خودرو 1397081913970822شهجاخالدسیستان و بلوچستان699

تایید1برق خودرو 1397081913970822مزار زهیمحمد صدیقسیستان و بلوچستان700

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822رئیسیناصرسیستان و بلوچستان701

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان702

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822شهدادیمریمسیستان و بلوچستان703

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان704

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822نامجومهدیسیستان و بلوچستان705

تاییدکاشی کاری1397081913970822یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان706

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان707

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان708

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان709

1397082613970829عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان710
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

1397082613970829فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان711
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان712

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829میرحسنسیستان و بلوچستان713

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829شهدادیمریمسیستان و بلوچستان714

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان715

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829ریکیمهریسیستان و بلوچستان716

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829اربابیمحمودسیستان و بلوچستان717

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان718

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829پودینهحسینسیستان و بلوچستان719

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829صمیمیحامدسیستان و بلوچستان720

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829کیخارضاسیستان و بلوچستان721

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان722

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان723

تایید2مولد قدرت 1397082613970829دهقانیماجدسیستان و بلوچستان724

تایید2مولد قدرت 1397082613970829شهجاخالدسیستان و بلوچستان725

تایید2مولد قدرت 1397082613970829مزار زهیمحمد صدیقسیستان و بلوچستان726

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815روان بدمهردادسیستان وبلوچستان727

تایید1برق خودرو 1397081913970822جمشید نژادیاسینسیستان وبلوچستان728

1397081913970822کدخدائیادیبسیستان وبلوچستان729
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822روان بدمهردادسیستان وبلوچستان730

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس731

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807علویاکبرفارس732

تاییدایمنی در برق1397080513970807ابراهیمیمهدیفارس733

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807محسنیهادیفارس734

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810اردالیفاطمهفارس735

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807گودرزیمهدیفارس736

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807یوسفیعلی اصغرفارس737

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815زادسرعبدالرضافارس738

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815حسینیسیده فاطمهفارس739

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815رحیمیزیبافارس740

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815اکبرزاده اصطهباناتیعلیرضافارس741

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815آکستهمهدیفارس742



تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815احمدیسارافارس743

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815گودرزیمهدیفارس744

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815جوکارهادیفارس745

تاییدخراطی1397081213970815رفیعیفاطمهفارس746

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815ابراهیمیمهدیفارس747

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815خازنپیمانفارس748

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815فالحینوشینفارس749

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815یزدان پناهلیالفارس750

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815سالکیسمیراءفارس751

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815حق شناسابوطالبفارس752

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815قائدیابراهیمفارس753

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815خلیفهاصغرفارس754

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815مرادی عملهچمرانفارس755

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCکاظمی نیامصطفیفارس756

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822زادسرعبدالرضافارس757

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822عباسیکاظمفارس758

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822مصلی نژادمینافارس759

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822ابوالقاسمیپیمانفارس760

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822حسین زادهتقیفارس761

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822غفاریعلی حسینفارس762

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822منیریسیدمحمدرضافارس763

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823اکبریمحمدرضافارس764

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823باقریمریمفارس765

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823بناییسعیدهفارس766

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823توکلیحمیدفارس767

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823حسینیسیده فاطمهفارس768

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823خازنپیمانفارس769

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823خردمند سعدیعلیرضافارس770

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823راستیانزهرافارس771

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823رنجبرندافارس772

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823زارععلیرضافارس773

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823صمصامعباسعلیفارس774

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823عاشوریعلی اصغرفارس775

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823فرهادیفاطمهفارس776

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823قاسمیاحمدفارس777

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823کوثریسکینهفارس778

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823محسنیهادیفارس779

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823محیط قیریمحمدفارس780

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823مستفیضیاعظمفارس781

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823موسویسید محمد باقرفارس782

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397081913970823هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس783

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822حسین پورآدینفارس784

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822یوسفیلیالفارس785

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822گورکانیفریدونفارس786

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822میرقادریسید علیرضافارس787

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823مشوشمحبوبهفارس788

تایید2برق خودرو  1397081913970822رضاییمحمد جوادفارس789

تایید2برق خودرو  1397081913970822منصوریحمیدرضافارس790

تایید1برق خودرو 1397081913970822باستان پورغالمرضافارس791

1397081913970822علی نژادمهردادفارس792
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822زارعیمهتابفارس793



تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822فاطمی فردرضافارس794

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822فخریحسینفارس795

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823دولتخواهاحمدفارس796

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823ذرت کارحسینفارس797

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822محسنیهادیفارس798

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822شورکیمحمد مهدیفارس799

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822رحیمیزیبافارس800

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822نگین تاجیامیدفارس801

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822جوکارهادیفارس802

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823رستمی پورفرداردشیرفارس803

تاییدمعرق مشبک1397081913970822رفیعیفاطمهفارس804

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823ابراهیمیمهرانفارس805

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823بهرامیانپریوشفارس806

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823دهقانیکامرانفارس807

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829جوکارعلیفارس808

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829زمانی وکیل آبادیهادیفارس809

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829کریمیعبد الهفارس810

1397082613970830اردالیمعصومهفارس811
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830تاج پیکرزهرافارس812
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830عاشوریعلی اصغرفارس813
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830محسنیهادیفارس814
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970829ابوالقاسمیپیمانفارس815
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830مشوشمحبوبهفارس816

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829ساداتسید شریففارس817

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829کاظمیقاسمفارس818

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829هوشیاربهمنفارس819

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829یزدان پناهلیالفارس820

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829یزدان پناه فراغهحسینفارس821

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830پیرسالمیمحمد حسنفارس822

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830مستفیضیاعظمفارس823

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829علی پورمهردادفارس824

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829پورباقرآرمینفارس825

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829عبد امامیافشینفارس826

تایید2مولد قدرت 1397082613970829بذرگربهرامفارس827

تایید2مولد قدرت 1397082613970829محمدیسجادفارس828

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829زراعت پیشهعلیرضافارس829

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829کریمیمهدیفارس830

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807دیده بانمحمودقزوین831

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین832

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807طاهرخانیمهدیقزوین83

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807محمد خانیعلیقزوین834

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810نوروزیمنیرقزوین835

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815ایوبیزهرهقزوین836

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815رمضانیاکبرقزوین837

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815مهر افشارعاطفهقزوین838

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822رحمنیفرشیدقزوین839

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822اسمعیلیرضاقزوین840



1397081913970822افشار اسبکیعباسقزوین841
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین842
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823طاهرخانیمجیدقزوین843

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823فرجادفرزانهقزوین844

تایید1مولد قدرت 1397081913970822خسرو نژادعلیقزوین845

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829رحمانیامیدقزوین846

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829طاهرخانیمجیدقزوین847

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829رحمنیلیالقزوین848

تایید2تراش تخصصی1397081213970815سهرابیمحمدقم849

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829بچاری حسنیهاشمیهقم850

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829ممیزفریدهقم851

تاییدایمنی در برق1397080513970807کریمیامجدکردستان852

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807قادرمرزیحامدکردستان853

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807حسین پناهیسعیدکردستان854

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkویسیعبداهللکردستان855

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815کریمیمحمدصدیقکردستان856

تایید2تراش تخصصی1397081213970815ایل بیگی پورعدنانکردستان857

تاییدخراطی1397081213970815زردوییجبرئیلکردستان858

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815رحیمیانافشینکردستان859

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815محمدیاستیرهکردستان860

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815مفیدیهنگامهکردستان861

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815قلی زادهفایقکردستان862

تایید1397081913970822EPLAN P8قانعیبهروزکردستان863

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822شریفیامیرکردستان864

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822رستمیهادیکردستان865

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822محمدیکمالکردستان866

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822رحیمی نژادحیدرکردستان867

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822مهرنیاجمالکردستان868

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822سجادیسید میالدکردستان869

تایید2برق خودرو  1397081913970822حسین پناهیتوفیقکردستان890

تایید1برق خودرو 1397081913970822کریمیجلیلکردستان891

1397081913970822پرنیاییفیروزهکردستان892
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822حاجی پیروتیابوبکرکردستان893

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822حسینیمحمدکردستان894

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822غنچه ایکوهسارکردستان895

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822محمدیپرستوکردستان896

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان897

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822قادرزادهریزانکردستان898

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822نجاتیناهیدکردستان899

تاییدکاشی کاری1397081913970822رحیمیانافشینکردستان900

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822سیدیارشدکردستان901

تاییدمعرق مشبک1397081913970822زردوییجبرئیلکردستان902

تاییدمعرق مشبک1397081913970822کمانگرسهیالکردستان903

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822حاتمیجمال الدینکردستان904

1397082613970829ویسیعبداهللکردستان905
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تایید

تاییدایسیوکیت1397082613970829حاتمیجمال الدینکردستان906

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829بهرامی تپه بورسیده ثریا بکردستان907

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829کریمیجلیلکردستان908

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829سلیمیفرزادکردستان909

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829رضاییمرتضیکردستان910

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829محمدیپرستوکردستان911

تایید2مولد قدرت 1397082613970829قادریهیواکردستان912



تایید2مولد قدرت 1397082613970829مجیدیسورانکردستان913

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829محمدیانفاطمهکردستان914

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829امینی فرمحمدرضاکردستان915

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807کریمی گوغریغالمرضاکرمان916

امینکرمان917
محمودی نسب 

شهربابکی
تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815فتحی زادهسجادکرمان918

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815کیانیشیماکرمان919

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815فرخیهادیکرمان920

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822زینلی کرمانیابوطالبکرمان921

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822رمضانی نژادفرشتهکرمان922

تاییدکاشی کاری1397081913970822اسکندری نسباسحقکرمان923

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823خجسته چترودیبهنامکرمان924

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823رفعتی نصرت ابادیافسانهکرمان925

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823فرخیهادیکرمان926

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823محمودیاحمدکرمان927

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822نظم الدینیامیر عباسکرمان928

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823حاج ملکمحبوبهکرمان929

1397082613970829صادقی گوغریوحیدکرمان930
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829نظم الدینیامیر عباسکرمان931
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829سلیمانیهاجرکرمان932

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829هادیزادهمهدیهکرمان933

1397082613970829اماندادیبنیامینکرمان934
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830ایزدی یزدان آبادیاسمعیلکرمان935

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830فرخیهادیکرمان936

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830محمدی گیسکیعلیکرمان937

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829حاجی زاده خنامانیزهراکرمان938

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807شهبازیسامانکرمانشاه939

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807بشیرینصورکرمانشاه940

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807منصوری کریانیفرهادکرمانشاه941

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815نوریمژگانکرمانشاه942

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815نوروزنژادارسالنکرمانشاه943

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815شهبازیسامانکرمانشاه944

تایید2تراش تخصصی1397081213970815بشیرینصورکرمانشاه945

تایید2تراش تخصصی1397081213970815منصوری کریانیفرهادکرمانشاه946

تاییدخراطی1397081213970815رستمیحسینکرمانشاه947

تاییدخراطی1397081213970815مهر افشارمجیدکرمانشاه948

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815امیدیماریاکرمانشاه949

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815بیتاهمایونکرمانشاه950

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815پارسهویداکرمانشاه951

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815چناریخیراهللکرمانشاه952

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCحیدریبابککرمانشاه953

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCوطن پرستیفرزادکرمانشاه954

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822مهر افشارمجیدکرمانشاه955

تایید2برق خودرو  1397081913970822برکاتیآرشکرمانشاه956

تایید2برق خودرو  1397081913970822نظریمحمودکرمانشاه957

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822شهبازیسامانکرمانشاه958

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822پارسهویداکرمانشاه959

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822عزیزیتورانکرمانشاه960

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822عزیزیمریمکرمانشاه961



تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822کریمیهاجرکرمانشاه962

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822رشیدیلیالکرمانشاه963

تاییدکاشی کاری1397081913970822امانی مجدحجت الهکرمانشاه964

تاییدکاشی کاری1397081913970822پاداشفریدهکرمانشاه965

تاییدکاشی کاری1397081913970822لرستانیمهدیکرمانشاه966

تایید1مولد قدرت 1397081913970822ترکمهدیکرمانشاه967

تایید1مولد قدرت 1397081913970822عباسیکیهانکرمانشاه968

تایید1مولد قدرت 1397081913970822محمدیفرزادکرمانشاه969

1397082613970829رضائی بی ابریعباسکرمانشاه970
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تایید

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200وطن پرستیفرزادکرمانشاه971

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829عزیزیتورانکرمانشاه972

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829عزیزیمریمکرمانشاه973

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829کریمیهاجرکرمانشاه974

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه975

تاییدسیستم تعلیق و ترمز خودروی چری1397082613970829نیازیعذرالدینکرمانشاه976

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829ویسی دیاربهمنکرمانشاه977

تایید2مولد قدرت 1397082613970829عباسیکیهانکرمانشاه978

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829ابراهیمی دزفولیعبدالمجیدکرمانشاه979

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829ابراهیمیبهروزکرمانشاه980

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد981

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد982

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد983

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد984

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815آذرنیاعصمتکهگیلویه و بویراحمد985

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد986

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد987

تاییدکاله چرمی1397081213970815دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد988

تاییدکاله چرمی1397081213970815همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد989

1397081913970822بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد990
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد991

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد992

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد993

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822آذرنیاعصمتکهگیلویه و بویراحمد994

تاییدکاشی کاری1397081913970822روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد995

تاییدمعرق مشبک1397081913970822همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد996

تایید1مولد قدرت 1397081913970822بهره برکمالکهگیلویه و بویراحمد997

1397082613970829وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد998
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Server2012  
تایید

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد999

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200کرمی علیافرهادکهگیلویه و بویراحمد1000

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد1001

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1002

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1003

1397082613970829خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1004
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1005

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829بهره برکمالکهگیلویه و بویراحمد1006

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد1007

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829آذرنیاعصمتکهگیلویه و بویراحمد1008

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807پناهی کالوسحامدکهگیلویه وبویراحمد1009

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815قرمزیایمانکهگیلویه وبویراحمد1010

تاییدکاشی کاری1397081913970822قرمزیایمانکهگیلویه وبویراحمد1011



تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829قرمزیایمانکهگیلویه وبویراحمد1012

تاییدایمنی در برق1397080513970807شاهدوستمهرانگلستان1013

تاییدایمنی در برق1397080513970807شعبانیحسینعلیگلستان1014

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807ارجونیاکبرگلستان1015

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807خدادادیمحمدگلستان1016

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان1017

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810مسعودیابراهیمگلستان1018

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807آبارعبدالسلیمگلستان1019

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807زایینامیدگلستان1120

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807زنگانهموسی الرضاگلستان1121

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815قره غولتاج محمدگلستان1122

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815عبدالهیمحترمگلستان1123

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815فالحمهربانوگلستان1124

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815کریمی رادمعصومهگلستان1125

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815جرجانینادرگلستان1126

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815شهرکیجعفرگلستان1127

تایید1397081913970822EPLAN P8شهرکیجعفرگلستان1128

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822ادینه زادهعبدالعظیمگلستان1129

تایید1برق خودرو 1397081913970822جهانی مقدمناصرگلستان1130

تایید1برق خودرو 1397081913970822حسینی پویاسید احمدرضاگلستان1131

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822نیازیفرهادگلستان1132

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823صحراییجبراییلگلستان1133

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان1134

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823بزیحسینگلستان1135

تایید1مولد قدرت 1397081913970822طاهریابراهیمگلستان1136

تایید1مولد قدرت 1397081913970822ملکانداودگلستان1137

تاییدادیوس مقدماتی1397082613970829محمودی زادهکبریاگلستان1138

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829جرجانینادرگلستان1139

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829رجبیرمضانعلیگلستان1140

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829سرایلوعلیگلستان1141

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829مهدویخدیجهگلستان1142

1397082613970830کده ایحمزهگلستان1143
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970829ارجونیاکبرگلستان1144
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829پوراسفندیاریسعیدگلستان1145
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829شعبانیحسینعلیگلستان1146
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829علی محمد خانیزهراگلستان1147
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829مرجانیخدیجهگلستان1148
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829میردار ورچشمهرضاگلستان1149

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829حسین زاده مهریحسنگلستان1150

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829حسینیسیدرضاگلستان1151

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829قره سوفلوشیماگلستان1152

تاییدایمنی در برق1397080513970807قاطعی فرمحمدرضاگیالن1153

تاییدایمنی در برق1397080513970807هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن1154

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807حامیان رودسریعلیرضاگیالن1155

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807شادمانیمحمدرضاگیالن1156

تایید1تراش تخصصی 1397080513970807قلی زادهحسنگیالن1157

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807پورعابدگلرودبارییاسینگیالن1158

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807مشعوفعلیگیالن1159



اشرفگیالن1160
محمدحسینی 

قاضیانی
1397081213970815CompTIA - Network+                              تایید

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن1161

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815دانش پژوه نهزمیاکبرگیالن1162

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397081213970815نوغان پرور جاللیآذرگیالن1163

تایید2تراش تخصصی1397081213970815باباییرضاگیالن1164

تاییدتکنولوژی بتن1397081213970815 نظیری هره دشتعلیرضاگیالن1165

تاییدخراطی1397081213970815صالحیسید علیگیالن1166

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397081213970815نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن1167

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815معبود مژدهیاسمعیلگیالن1168

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815صادقیمهرانگیالن1169

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815خجستهمهدیگیالن1170

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1397081213970815صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1171

تایید1397081913970822EPLAN P8رضوی باالجورشریسیدنصرالدینگیالن1172

تایید1397081913970822EPLAN P8عرفانیانایوبگیالن1173

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCمشعوفعلیگیالن1174

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822آذریانفرزادگیالن1175

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822زرعی چیانفرشتهگیالن1176

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن1777

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822ندافیانمجتبیگیالن1178

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822یوسفی فردساراگیالن1179

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822پاکدلعلیرضاگیالن1180

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1181

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823زاد رفیعفرشیدگیالن1182

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823مصطفی پورسسمسیلیالگیالن1183

تایید2برق خودرو  1397081913970822فالح علی پورارباستانرامینگیالن1184

تایید1برق خودرو 1397081913970822ربیع پوراصغرگیالن1185

1397081913970822واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1186
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823نگران لنگرودیپیمانگیالن1187

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822حسین زادهطلعتگیالن1188

تاییدمعرق مشبک1397081913970822افضلیمرجانگیالن1189

تاییدمعرق مشبک1397081913970822شادفلک دهیمحدثهگیالن1190

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823شمالیآیداگیالن1191

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822نژادابراهیمیمحمدگیالن1192

تایید1مولد قدرت 1397081913970822صالحیحسینگیالن1193

1397082613970829فتحی میاردانمریمگیالن1194
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1195

تاییدایسیوکیت1397082613970829ساالری دورودخانیابراهیمگیالن1196

1397082613970830ضیاء شمسعلیرضاگیالن1197
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830معبود مژدهیاسمعیلگیالن1198
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397082613970830نگران لنگرودیپیمانگیالن1199
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829نجفی قلعه بینلیالگیالن1200

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830زاد رفیعفرشیدگیالن1201

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830مصطفی پورسسمسیلیالگیالن1202

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829حسین زاده کاسانیلیالگیالن1203



تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829جمال امیدیعلیگیالن1204

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829کوچکیامیرگیالن1205

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829پیشه گرژیالگیالن1206

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829مصاحب چوبررقیهگیالن1207

تایید2مولد قدرت 1397082613970829سعادت میر قدیمسیدتقیگیالن1208

تایید2مولد قدرت 1397082613970829فالح علی پورارباستانرامینگیالن1209

میثمگیالن1210
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تاییدهرس درختان میوه1397082613970829

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1211

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن1212

تاییدآسانسور کاربردی1397081213970815نعمت الهیحسینلرستان1213

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815ذوالفقاریافشینلرستان1214

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815قربانیرسوللرستان1215

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815جلیلی نیاراضیهلرستان1216

تاییدکاله چرمی1397081213970815امان اله نژادفردفرزانهلرستان1217

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822بهمنیعلیلرستان1218

تایید2برق خودرو  1397081913970822شاه منصوریمسعودلرستان1219

تایید1برق خودرو 1397081913970822کشاورزکاظملرستان1220

1397081913970822غالمیاحمدلرستان1221
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822محمدیفرنگیسلرستان1222
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397081913970822نظام االسالمیمحمدلرستان1223
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397081913970822پورمحسنینوشینلرستان1224

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822همتیمیثملرستان1225

تاییدکاشی کاری1397081913970822مبینی پوررویالرستان1226

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822درویشیانداودلرستان1227

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823قاسمی نژادخداکرملرستان1228

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823فالحیمختارلرستان1229

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823قنبری مزلقانمهدیلرستان1230

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397081913970823ملک محمودیداودلرستان1231

تاییدایسیوکیت1397082613970829وفائی مقدمسیدصادقلرستان1232

1397082613970830عالی پورمهردادلرستان1233
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829گودرزیوحیدلرستان1234

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829میرزاییمسعودلرستان1235

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829نیریحسینلرستان1236

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829مبینی پوررویالرستان1237

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829رضائیجبارلرستان1238

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807نوریغالمرضامازندران1239

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807قدمی نجارکالییهادیمازندران1240

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807الطفحسینمازندران1241

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807رحیمی تاکامیبهروزمازندران1242

تاییدمدیر فنی آسانسور1397080513970807علیجان زاده تنکابنیهمایونمازندران1243

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397081213970815اسدی سمسکندهایمانمازندران1244

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081213970815شریفیانندا بیگممازندران1245

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815دشتیجلیلمازندران1246

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815قاسم پورمهدیمازندران1247

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815قدمی نجارکالییهادیمازندران1248

تاییدکاله چرمی1397081213970815ساغریزهرامازندران1249

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815حسن دختاسماعیلمازندران1250

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815زحمت کشمحمدمازندران1251



تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815قاسمیایرجمازندران1252

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815نوریغالمرضامازندران1253

تایید1397081913970822EPLAN P8خسروییوسفمازندران1254

تایید1397081913970822EPLAN P8خلیلیمحسنمازندران1255

تایید1397081913970822EPLAN P8طاهریانسعیدمازندران1256

تایید1397081913970822EPLAN P8قدمی نجارکالییهادیمازندران1257

تاییداتصاالت چوبی1397081913970822جعفریانمعصومهمازندران1258

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822ساحلیسعیدمازندران1259

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822رضایی کیاسریمهدیمازندران1260

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822نوریان قادیکالیینویدمازندران1261

تایید2برق خودرو  1397081913970822شعبانیمسلممازندران1262

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823میریان سیدمحلهسیدمهدیمازندران1263

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822بهمنیارمهنازمازندران1264

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822احمدی رستمیمحسنمازندران1265

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822شریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران1266

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397081913970823تیمورنژادفرخمازندران1267

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822هدیه لمرساالرمازندران1268

1397082613970829عبدالهیسمیه الساداتمازندران1269
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

1397082613970829ساحلیالهاممازندران1270
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829شریفیانندا بیگممازندران1271
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829رضایی بشلیمهدیمازندران1272
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397082613970829خیرخواه کفشگریحامدمازندران1273

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829معمائیندامازندران1274

تاییدطب سنتی پیشرفته1397082613970829منتظریشایانمازندران1275

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829قلیچمحمودمازندران1276

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829طاهریانسعیدمازندران1277

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829مقیم نژادحسینیزهرهمازندران1278

تایید2مولد قدرت 1397082613970829جمالیسید حمزهمازندران1279

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829اصغرپورحسینمازندران1280

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829فیروزی الکتراشانیابراهیممازندران1281

تایید2نقاشی خودرو 1397082613970829هاشمی قادیسیدموسیمازندران1282

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807تکریمیفرشیدمرکزی1283

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807صادق آبادیعباسمرکزی1284

تایید1ابزار تیز کنی 1397080513970807یادگاریحسینمرکزی1285

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397080513970807کوه برمیالدمرکزی1286

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810رفیعینسرینمرکزی1287

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397080513970810فرهادیزهرهمرکزی1288

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807مهرادسیامکمرکزی1289

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkتوکلیمهرانمرکزی1290

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkرضائیمهدیمرکزی1291

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815عطاریانزهرامرکزی1292

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815قربانیفاطمهمرکزی1293

تایید2تراش تخصصی1397081213970815تکریمیفرشیدمرکزی1294

تایید2تراش تخصصی1397081213970815یادگاریحسینمرکزی1295

تاییدخراطی1397081213970815عیاشیزهرامرکزی1296

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815میرشفیعینسرینمرکزی1297

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397081213970815نادریحمیدمرکزی1298

تایید1397081913970822EPLAN P8حکامی قاسمیمهدیمرکزی1299

تایید3DMAXاصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 1397081913970822رحمانیاکرممرکزی1300

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822مظفریحسینمرکزی1301

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822واحدعباسمرکزی1302



تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822مالمیررضامرکزی1303

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397081913970822یار احمدیعلیمرکزی1304

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1305

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822دستجانی فراهانیمحمدرضامرکزی1306

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822اذریانزهرامرکزی1307

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397081913970822اکبریمیثممرکزی1308

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822نظریفخریمرکزی1309

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822اجتهادیاحسانمرکزی1310

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822دارابیمصطفیمرکزی1311

تاییدمعرق مشبک1397081913970822عباسییاسمینمرکزی1312

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397081913970822پاپیمجتبیمرکزی1313

تایید1مولد قدرت 1397081913970822کاظمی مهرآبادیغالمرضامرکزی1314

1397082613970829حسنیسعیدمرکزی1315
MCSA: Installing and Configuring Windows 

Server2012  
تایید

تاییدمقدماتی 1397082613970829PLC-S7-1200نادریحمیدمرکزی1316

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829میرزائیجوادمرکزی1317

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397082613970829پاپیمجتبیمرکزی1318

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829آذریانزهرامرکزی1319

1397082613970829عینیعلیمرکزی1320
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829کاظمی مهرآبادیغالمرضامرکزی1321

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829افسریمجیدمرکزی1322

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397082613970829جاویدان فربهناممرکزی1323

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829کریمیفخرالساداتمرکزی1324

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1397082613970829اکبریعلیرضامرکزی1325

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815حاج محمدیآیتهرمزگان1326

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397081213970815فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1327

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397081913970822امیدوارالهامهرمزگان1328

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822حاج محمدیایتهرمزگان1329

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397081913970822فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1330

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1397081913970822رمضانیترابهرمزگان1331

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823احمدیداریوشهرمزگان1332

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397081913970823کریمیمحمدهرمزگان1333

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397081913970822دادی زاده سرخائیعلیرضاهرمزگان1334

تاییدطراحی پایه و اندام1397081913970822بهمن زادهمریمهرمزگان1335

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823لطفیمجتبیهرمزگان1336

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829رئیسیحسینهرمزگان1337

1397082613970830کریمیمحمدهرمزگان1338
- آشنائی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829امیدوارالهامهرمزگان1339

تاییدهرس درختان میوه1397082613970829عامری پوررامینهرمزگان1340

تاییدایمنی در برق1397080513970807پیغمبریارشهمدان1341

تاییدایمنی در برق1397080513970807نادریصالحهمدان1342

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807عربلوعلیهمدان1343

تایید(پیشرفته)آشنایی بانرم افزار مطلب 1397080513970807مرادطلبمحمدهمدان1344

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397080513970807شمسحامدهمدان1345

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkحامیانسمیراهمدان1346

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkغفاریانکامبیزهمدان1347

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815معروفنسرینهمدان1348

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815پاروندپوریاهمدان1349

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815رنجبردارسعیدهمدان1350

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815سیفعلیرضاهمدان1351

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815صفریعلیهمدان1352

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815عرفانی پورعلیهمدان1353

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815مقدسیعباسهمدان1354



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815زرین وفاعلیرضاهمدان1355

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397081213970815طاهریامیدهمدان1356

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815سعیدی نژادشهالهمدان1357

تاییدکاله چرمی1397081213970815سهرابی فردفرحنازهمدان1358

تایید1397081913970822EPLAN P8سهرابیرضاهمدان1359

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCشاهسوندیرسولهمدان1360

تاییدA مقدماتی 1397081913970822PLCمرادطلبمحمدهمدان1361

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397081913970822زرین وفاعلیرضاهمدان1362

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397081913970822نادریصالحهمدان1363

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823کزازیخدیجههمدان1364

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر1397081913970823همتیصغریهمدان1365

تایید2برق خودرو  1397081913970822مجیدیرسولهمدان1366

تاییدHTMLکد نویسی 1397081913970822والیخواهنداهمدان1367

تاییدگچ کاری ساختمان1397081913970822الماسیعزت الههمدان1368

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823ترکمنسهیالهمدان1369

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397081913970823قاسمی ارادتشهالهمدان1370

تاییدایسیوکیت1397082613970829فاطمی یارسعیدهمدان1371

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397082613970829سلیمانیسروشهمدان1372

1397082613970829صارمیانسیههمدان1373
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397082613970829قربانی بهادرمسعودهمدان1374
برنامه نویسی واجرای )سیستم کنترل  زیمنس  -  2/3 سطح  CNCتراش 

(CNCبرنامه بادستگاه 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830کزازیخدیجههمدان1375

تایید(مجازی- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397082613970830همتیصغریهمدان1376

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397082613970829لطفیعلیرضاهمدان1377

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397082613970830جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1378

تاییدقالب بندی ساختمان1397082613970829بناپور حمیدیامیرهمدان1379

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397082613970829زرین وفاعلیرضاهمدان1380

تایید                              +1397081213970815CompTIA - Networkنجاری طزرجانیفاطمهیزد1381

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815زارعین علی آبادفرشتهیزد1382

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397081213970815قدکیمریمیزد1383

تاییدمتد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397081213970815شیر محمدی بهادرانصدیقهیزد1384

تاییدروشهای ارائه مطلب1397081213970815کالنتریسارهیزد1385

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815باقیان یزدمرجانیزد1386

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397081213970815مهدوی زادهسمانهیزد1387

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397081213970815مهاجری هراتمجیدیزد1388

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815تفکری بافقیسیمایزد1389

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081213970815دانشور مروستنجمهیزد1390

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397081213970815جاللیفریبایزد1391

تاییدکاله چرمی1397081213970815رهاویانفاطمهیزد1392

تاییدکاله چرمی1397081213970815همایون نیافاطمهیزد1393

تاییدCMMاندازه گیری  توسط ماشین  1397081913970822زارع حسین آبادیاحمدیزد1394

تایید2برق خودرو  1397081913970822پوردهقانی فراشاهاحمدیزد1395

تایید2برق خودرو  1397081913970822فاتحی فیض آبادمجیدیزد1396

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397081913970822عابدی شمس آبادیسکینهیزد1397

تاییدکاشی کاری1397081913970822آبیارمسعودیزد1398

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده1397081913970822دامکی علی آبادمحمد رضایزد1399

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397082613970829فالح بافقینجمهیزد1400

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829طباطبائیمعصومه الساداتیزد1401

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829عطااللهی اشکورمهینیزد1402

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397082613970829مهیاری ابرقوییطاهرهیزد1403

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397082613970829جاللیفاطمهیزد1404

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


