
ردیف
استان محل 

خدمت
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگینام

وضعیت 

ثبت نام

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013بخشی شیرازهاشماذربایجان شرقی1

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005جاللیعلیرضااذربایجان شرقی2

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005فیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی3

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005رنجبراسکوئیحسناذربایجان شرقی4

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006علویسید محموداذربایجان شرقی5

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی6

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی7

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006کریمیعزیزهاذربایجان شرقی8

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006اژدریانایراناذربایجان شرقی9

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006باقی ایلخچیصمداذربایجان شرقی10

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicشیرینینیراذربایجان شرقی11

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012شیخ زادهقهرماناذربایجان شرقی12

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012طالب نژادداوداذربایجان شرقی13

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012حسینی پسته بگلونیلوفراذربایجان شرقی14

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012سپهریبهزاداذربایجان شرقی15

تایید1برق خودرو 1396100913961012صفریحسناذربایجان شرقی16

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012نوریصمداذربایجان شرقی17

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012آراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی18

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی19

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013فرشی دوستی حقفاطمهاذربایجان شرقی20

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی21

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012کریمینجفاذربایجان شرقی22

تایید1396101613961019LOGOعبدلیاکبراذربایجان شرقی23

تایید1396101613961019LOGOفیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی24

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019کریمینجفاذربایجان شرقی25

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020سپهریبهزاداذربایجان شرقی26

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027کریمیعزیزهاذربایجان شرقی27

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018آراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی28

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019محمودپورحسیناذربایجان شرقی29

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی30

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی31

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019بخشی شیرازهاشماذربایجان شرقی32

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019تقی نژادفریداذربایجان شرقی33

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019دده زادهعبدالهاذربایجان شرقی34

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019موسوی ایرانسیدداوداذربایجان شرقی35

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019میانجیابوالفضلاذربایجان شرقی36

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020صمد زمینیرحیماذربایجان شرقی37

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی38

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019قویدلساساناذربایجان شرقی39

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی40

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026شریف اوغانیجاویداذربایجان شرقی41

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026عبداللهیاصغراذربایجان شرقی42

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027فخیمی محمدیطیبهاذربایجان شرقی43

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027صالحی اشلقیزهرااذربایجان شرقی44

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026شهبازیامیراذربایجان شرقی45

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027حامدیمحمداذربایجان شرقی46

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027جهانسریولیاذربایجان شرقی47

1396دعوتنامه دیماه 



تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027شفاعتیقاسماذربایجان شرقی48

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027مهدویجعفراذربایجان شرقی49

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی50

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026آراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی51

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026صفریحسناذربایجان شرقی52

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104دده زادهعبدالهاذربایجان شرقی53

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی54

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی55

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی56

تایید2برق خودرو  1396103013961103صفریحسناذربایجان شرقی57

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103زارع کاظمیهروح الهاذربایجان شرقی58

تاییدپرورش طیور1396103013961103سپهریبهزاداذربایجان شرقی59

تاییدپرورش طیور1396103013961103موسوی ایرانسیدداوداذربایجان شرقی60

1396103013961103چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی61
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104خمسهجباراذربایجان شرقی62

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104قادری هرویجعفراذربایجان شرقی63

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104کباریاعظم ساداتاذربایجان شرقی64

تاییداصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از برداشت تا نصب1396100213961013محمودیان حقعبدالقادراذربایجان غربی65

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی65

تاییدبنای سفت کار1396100213961006وطن دوستاحساناذربایجان غربی66

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی67

تاییدحجم سازی1396100213961006رقمی خسرو شاهیراحلهاذربایجان غربی68

تاییدشلوار دوزی1396100213961006آهنی آذرفریبااذربایجان غربی69

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی70

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005رنجبری شهابیحمیرااذربایجان غربی71

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006بهروزیالمیرااذربایجان غربی72

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006پارسانیامعصومهاذربایجان غربی73

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی74

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013الهیاریمحمدرضااذربایجان غربی75

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی76

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013باختریکبریاذربایجان غربی77

تاییدسنسورها1396100913961013کریمیعلیاذربایجان غربی78

1396100913961012مصطفویمحمداذربایجان غربی79
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396100913961012وصالیمهدیاذربایجان غربی80
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013آیرمپروانهاذربایجان غربی81

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013صادقیمعصومهاذربایجان غربی82

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013محمدزادهشیدااذربایجان غربی83

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013پارسانیامعصومهاذربایجان غربی84

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی85

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012خانبابایی گولارسالناذربایجان غربی86

تایید1396101613961019LOGOامیدیسیف الدیناذربایجان غربی87

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020اسدی پیر احمد کندیرقیهاذربایجان غربی88

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی89

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027میر یوسفیمیر یوسفاذربایجان غربی90

فاروقاذربایجان غربی91
شیخ ابراهیمی کانی 

سیران
تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020مهرآبادیسیده زهرااذربایجان غربی92

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027قربان نژادسودابهاذربایجان غربی93

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020زمانی هوالسوپریسااذربایجان غربی94

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020شخصه پورالهاماذربایجان غربی95



تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020نوروزی گوزللوفاطمهاذربایجان غربی96

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019احمدپورسجاداذربایجان غربی97

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019صمیمیولیاذربایجان غربی98

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019طالعی سلطان احمدیحسیناذربایجان غربی99

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020بهروزیالمیرااذربایجان غربی100

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019رضازادهغالمرضااذربایجان غربی101

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027حسین زادهلیالاذربایجان غربی102

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019شکری حبشیابراهیماذربایجان غربی103

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020خلیل لویاسیناذربایجان غربی104

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی105

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027امامویردیشادیاذربایجان غربی106

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی107

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027وطن دوستاحساناذربایجان غربی108

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027حاجی زادشهالاذربایجان غربی109

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی110

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی111

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026توحیدی سردشتمحمداذربایجان غربی112

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027شخصه پورالهاماذربایجان غربی113

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027شمسیمهدیاذربایجان غربی114

تاییدپرورش طیور1396103013961103محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی115

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104خانعلیلورقیهاذربایجان غربی116

1396103013961103مولودیپریاذربایجان غربی117
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104شمسیمهدیاذربایجان غربی118

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی119

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005امامیبهروزاردبیل120

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013انورنیاافسانهاردبیل121

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006شریفی هشجینعفتاردبیل122

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013ابراهیمیعبادالهاردبیل123

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005فرهودی زادهعوضاردبیل124

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل125

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006زند گیگلواسالماردبیل126

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006فتحی گرجانمهراناردبیل127

تایید1396100913961013FLASHسعادتخواهزینباردبیل128

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013عبدل زاده قره آغاجسکینهاردبیل129

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013فرج پور نیریزهرااردبیل130

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013نوروندوله زاقردماهیدهاردبیل131

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013حاجی زادهعلیاردبیل132

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013فتحی گرجانمهراناردبیل133

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013سلیمانیانزهرااردبیل134

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012ولی زادهسیمیناردبیل135

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020انورنیاافسانهاردبیل136

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019هژبریزهرااردبیل137

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019شجاعی پتلومطلباردبیل138

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020بدایتیزیبااردبیل139

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027حسن زاده نمینسمیهاردبیل140

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026اسداللهی کوالنیولیاردبیل141

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCجوهری پیرایوتلواباذراردبیل142

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027پارساآرخازلوحمیدهاردبیل143

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027حسین اوغلیشیریناردبیل144

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027محمدیمالکهاردبیل145



تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027مرادیانآرزواردبیل146

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026آرماتمعصومهاردبیل147

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026سلیمانیانزهرااردبیل148

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026ولی زاده خیاویسیمیناردبیل149

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027حقیری خیاویفریدهاردبیل150

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026بهروزداوراردبیل151

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027سعادتخواهزینباردبیل152

1396103013961103انورنیاافسانهاردبیل153
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104موسویمیر یوسفاردبیل154

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104سعادتخواهزینباردبیل155

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104عشقیمهیناردبیل156

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104نوروزیعطاالهاردبیل157

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103میرزائیقادراردبیل158

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حسینیایرجاصفهان159

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013سلطانیاناعظماصفهان160

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013صابری دورکیشهالاصفهان161

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005جبرائیلی ریزی مهدیاصفهان162

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005آقاییمهراناصفهان163

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005اقلیانیغالمعلیاصفهان164

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013اتحادی ابریمهدیاصفهان165

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013رضیانسیدمسعوداصفهان166

تاییدحجم سازی1396100213961006شریفیمرضیهاصفهان167

تاییدحجم سازی1396100213961006یوسفیان شهرضازهرهاصفهان168

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005ابراهیمیمهسااصفهان169

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005بابائی زادهمحمدرضااصفهان170

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005فریورمریماصفهان171

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005مهدیانپورهنگاصفهان172

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان173

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006طاهریاحمداصفهان174

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006موسویمحبوبهاصفهان175

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006افشاریسعیداصفهان176

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006شفیعیمصطفیاصفهان177

تاییدشلوار دوزی1396100213961006فتاحیان کلیشادرخیلیلیاصفهان178

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013توکلی گارماسهاحساناصفهان179

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013خامه ءمحمداصفهان180

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013کاویانی ارانیعلیرضااصفهان181

تایید1برق خودرو 1396100913961012آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان182

تایید1برق خودرو 1396100913961012آقاییاکبراصفهان183

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012رضائی آدریانیسیامکاصفهان184

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012یاوریاسماعیلاصفهان185

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020سیدین بروجنیزهرااصفهان186

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020موگوییفرشیداصفهان187

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012بایعیابوالفضلاصفهان188

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012ثنائیسیدمهدیاصفهان189

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012ریجنیمجتبیاصفهان190

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012گندمیان دیزچهعباساصفهان191

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012زارعان کمشه چهحمیداصفهان192

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012سلطانیانمرتضیاصفهان193

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012کریمیعلی اکبراصفهان194

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012مؤمنیمجیداصفهان195



تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012وفادارسفتجانیابوالفضلاصفهان196

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013بوستانکار دارانیفرزانهاصفهان197

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012جویحسیناصفهان198

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012زاهدیمرتضیاصفهان199

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012معصومیارعلیاصفهان200

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013آقاجانیان مبارکهمیترااصفهان201

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013توحیدیمریماصفهان202

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013بیدقیراضیهاصفهان203

1396100913961012طاهریعلی اکبراصفهان204
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396100913961012طاوسیغالمحسیناصفهان205
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013امراللهی کوپائیزهرااصفهان206

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013علینقی جمالوئیفاطمهاصفهان207

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013حسین پورمحمدمهدیاصفهان208

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013یوسفیان شهرضازهرهاصفهان209

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان210

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012معتمدی تهرانیمهدیاصفهان211

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012مالک نهتانیسعیداصفهان212

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019رضایی جندانیعباساصفهان213

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020موسویمحبوبهاصفهان214

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020یاوریاسماعیلاصفهان215

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027سلطانیانفروغاصفهان216

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018گندمیان دیزچهعباساصفهان217

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018وفادارسفتجانیابوالفضلاصفهان218

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027احمدپور مبارکهنگاراصفهان219

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027آزادیلیالاصفهان220

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027آقایی حسین آبادیمریماصفهان221

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027باقری باغبادرانینسریناصفهان222

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027بقولی دستجردینسریناصفهان223

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027جهانگردصغرااصفهان224

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027خرمنویداصفهان225

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رجائی نجف آبادیناهیداصفهان226

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رضاییعوضاصفهان227

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رضائی رامشهفرشتهاصفهان228

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رمضانی دامغانیصفورااصفهان229

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027زرئیفاطمهاصفهان230

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027سلطانیاناعظماصفهان231

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027صالحیمریماصفهان232

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027عبداللهیفرهاداصفهان233

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027عسکری سیچانیهوشنگاصفهان234

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان235

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان236

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کاظمی پورفرزانهاصفهان237

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کاویانی ارانیعلیرضااصفهان238

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کریمیفریبااصفهان239

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کلکی نمامحسناصفهان240

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027محمدقاسمیفریبااصفهان241

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027مقصودی افوسیمالکاصفهان242

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020مل حسینی دارانیسهیالاصفهان243

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019توسلی فارفانیاکبراصفهان244

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019سلطانیحسنعلیاصفهان245

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019محمودیوحیداصفهان246



تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020اسمعیلیارشاصفهان247

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019صابری دورکیشهالاصفهان248

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020اربابیمرضیهاصفهان249

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019پوربافرانیمحموداصفهان250

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020میرزائی قهنویهاحساناصفهان251

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020ذاقلی تجرهمهیناصفهان252

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020سلطانیمهنازاصفهان253

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027شیرانی الیادرانیآسیهاصفهان254

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019توحیدیمریماصفهان255

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019خرمیانحسیناصفهان256

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019شریفعظیمهاصفهان257

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020توکلی گارماسهاحساناصفهان258

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026آقاییمهراناصفهان259

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027اکلیلیمژگاناصفهان260

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027رحیمی صادقمریماصفهان261

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027فروغی ابریفریدهاصفهان262

تاییدایمنی در برق1396102313961025توکلی گارماسهاحساناصفهان263

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027نادری نطنزیلیالاصفهان264

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027موالئیعفتاصفهان265

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026پیروی بادیکاظماصفهان266

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026ابراهیمیمهسااصفهان267

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026موسویمحبوبهاصفهان268

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027اقاییاکبراصفهان269

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان270

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012یاوریناهیداصفهان271

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104حسینیایرجاصفهان272

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104سلیمانیپریسااصفهان273

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104عطائی محمدیسارهاصفهان274

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103افشاریسعیداصفهان275

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103امینیمهدیاصفهان276

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103بابائی زادهمحمدرضااصفهان277

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103حسین پورمحمدمهدیاصفهان278

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103زمان پور بروجنیکامراناصفهان279

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104خامه ءمحمداصفهان280

تایید2برق خودرو  1396103013961103دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان281

تایید2برق خودرو  1396103013961103مالک نهتانیسعیداصفهان282

تاییدپرورش طیور1396103013961103قاسمیحامداصفهان283

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104موالئیعفتاصفهان284

1396103013961103بوستانکاردارانیفرزانهاصفهان285
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104کریمیعلی اکبراصفهان286

تاییدساخت پروژه1396103013961111خوش حسابزهرااصفهان287

تاییدساخت پروژه1396103013961111فتاحیزهرااصفهان288

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104احمدیداوداصفهان289

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104جلوانی اصفهانیمحمداصفهان290

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104دباغنسریناصفهان291

تاییدمبانی رنگ1396103013961104مرادیمهیناصفهان292

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104توکلی گارماسهاحساناصفهان293

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104کاویانی ارانیعلیرضااصفهان294

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104خبازی آرانیمجیداصفهان295

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104ولیجانیمنصورهاصفهان296



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حقانیمعصومهالبرز297

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005پهلوانیعلی رضاالبرز298

1396100213961006قنبریحمیدالبرز299
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006حسینیفخرالساداتالبرز300

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006جمشیدیبیژنالبرز301

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005صالحیمریمالبرز302

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012نوفالحساراالبرز303

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012ابراهیمیعلیالبرز304

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012ابراهیمیجعفرالبرز305

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020دیر بازمحمد هادیالبرز306

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020طیبیمرتضیالبرز307

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020فیروزیفرهادالبرز308

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012عشقی یار عزیزداودالبرز309

تاییدسنسورها1396100913961013ابراهیمیداودالبرز310

تاییدسنسورها1396100913961013صالحی تبارعلیرضاالبرز311

تاییدسنسورها1396100913961013لطیفیحمیدالبرز312

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013آذردارزهرهالبرز313

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013صالحیمریمالبرز314

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012دهنویمحمودالبرز315

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027پیشگاهیرضاالبرز316

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019قنبریحمیدالبرز317

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز318

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019پور صادقیسید اسحاقالبرز319

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027معدنیداودالبرز320

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019چراغیعلی اصغرالبرز321

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019نوفالحاکبرالبرز322

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019حسینیداودالبرز323

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019حبیب پورنبی الهالبرز324

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027شیرازی میگونشبنمالبرز325

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104اسداللهی مهرخدیجهالبرز326

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027کلهرمحمودرضاالبرز327

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027مراحمینوشینالبرز328

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027رضائیروح الهالبرز329

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026دهنویمحمودالبرز330

تایید2برق خودرو  1396103013961103دهنویمحمودالبرز331

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103فرزام رادکوروشالبرز332

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104سبزواریرامینالبرز333

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104کلهرمحمودرضاالبرز334

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103آقا محمدی شندیپرویزالبرز335

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104مشهدلوالهامالبرز336

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103ابراهیمیبهزادالبرز337

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104قنبری گروسیمرتضیالبرز338

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111زارعراحلهالبرز339

تاییدبنای سفت کار1396100213961006کاویانیطاهرهایالم340

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006چراغیطاهرهایالم341

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006خدارحمیفاطمهایالم342

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006عباس زادهزهراایالم343

تاییدشلوار دوزی1396100213961006صناعیمهینایالم344

تاییدشلوار دوزی1396100213961006عزیززادهنسرینایالم345

تاییدشلوار دوزی1396100213961006مالکی فذعفافایالم346



تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006قنبریشهینایالم347

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013مرادیمحمدرضاایالم348

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012یارکرمیرضاایالم349

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013قنبریشکوفهایالم350

1396100913961012فرح افزامحسنایالم351
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013عباسی نیافرنگیسایالم352

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013محمدی تبارمنیژهایالم353

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012دارائینسرینایالم354

تایید1396101613961019LOGOغالمیحمیدرضاایالم355

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019نیازیمحسنایالم356

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019حسینیمیالدایالم357

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020عسکری خزلزینبایالم358

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027جابریطیبهایالم359

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027هاشمیرامشایالم360

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104صیدکرمیافسانهایالم361

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027تروندزهراایالم362

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026دردانه اینازیایالم363

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027نوریانمحمدباقرایالم364

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027محمدی تبارمنیژهایالم365

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396102313961027حسینیمیالدایالم366

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027ذره الوارپورانایالم367

1396102313961027داورمریمایالم368
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027مرادینداایالم369
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027هواسیهایدهایالم370
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104ایوانیزهراایالم371

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104بازدارسمیرهایالم372

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104محمدیمریمایالم373

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103میرزائیمحمدایالم374

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104خسروپورسمیراایالم375

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104سوریطوبیایالم376

1396103013961103ذره الوارپورانایالم377
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396103013961103عباس زادهزهراایالم378
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104کریمیامیدایالم379

تاییدساخت پروژه1396103013961111کارگرپروینایالم380

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005داودیابراهیمبوشهر381

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006افرازهخیریبوشهر382

تاییدشلوار دوزی1396100213961006حیاتداودیصغریبوشهر383

تاییدشلوار دوزی1396100213961006دالرامشهنازبوشهر384

تایید1396100913961013FLASHحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر385

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020بایوجیههبوشهر386

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020بهفرکاظمبوشهر387

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020پیمانمحمدرضابوشهر388

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020چاه شوریغالمحسینبوشهر389

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020حاجبناهیدبوشهر390

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020حیاتیزلیخابوشهر391

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020حیدریمحمدبوشهر392



تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020دریسیجهان مهربوشهر393

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر394

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020سراجیحمیدهبوشهر395

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر396

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020عظیمیانعبدالرحمنبوشهر397

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020قادریمسعودبوشهر398

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020لیراویطاهرهبوشهر399

تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020محتجباعظمبوشهر400

بوشهر401
زینب 

السادات
تایید(اجرا در استان بوشهر)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020هاشمی زاده

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012شاهگلیفرشیدبوشهر402

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013شه مرادیمحمدرضابوشهر403

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019احمدی خواهآرشبوشهر404

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020لیراویصدیقهبوشهر405

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020بستان کللیعلیرضابوشهر406

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027ذعابصدیقهبوشهر407

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027شه مرادیمحمدرضابوشهر408

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104احمدزاده بهمبریآزیتابوشهر409

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104حقیقیعباسبوشهر410

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104داودیابراهیمبوشهر411

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر412

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104میمدیابراهیمبوشهر413

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104حیاتداودیصغریبوشهر414

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104ذعابصدیقهبوشهر415

تاییدمبانی رنگ1396103013961104حیاتیزلیخابوشهر416

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005شفیقی عنبرانجلیلتهران417

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حسینیسید برومندتهران418

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013مرادیذوالفقارتهران419

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013ملک سیاه چشممحمدرضاتهران420

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005عبدیمهدیتهران421

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005خسرویحمید رضاتهران422

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005دستجانی فراهانیسعیدتهران423

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006زمانیمحمدحسنتهران424

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006ساعدیمحمد امینتهران425

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005جبلهعلی اکبرتهران426

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005عبدالوندعلی رضاتهران427

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006زمانیانداودتهران428

تاییدشلوار دوزی1396100213961006کیانیمریمتهران429

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005صالحی خواهبهنازتهران430

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicاحمدیانفریباتهران431

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicزمانیمحمدحسنتهران432

تایید1396100913961013FLASHزمانی رادشرارهتهران433

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013جودیجعفرتهران434

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013صبحیمیثمتهران435

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012خلیقیمحمدتهران436

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012عرفانیمحمدمهدیتهران437

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران438

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013اسماعیلیزهرهتهران439

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013عابدینیاشرفتهران440

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013مروّتی شریف آبادمرضیهتهران441

تاییدسنسورها1396100913961013عکافمحمدتهران442

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012انتصاریمیثمتهران443



تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012زنگانهمهدیتهران444

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012عبدیمهدیتهران445

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013بیت سیاحرودابهتهران446

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013محمدیمریمتهران447

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013اخالقیسیدمسعودتهران448

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013بیات پریدریرضاتهران449

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013تک بندرضاتهران450

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013رفیعیرضاتهران451

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013کاردرزهراتهران452

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013کوکبیحمیدهتهران453

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012اسماعیلیسیاوشتهران454

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012حبیبیملیحهتهران455

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012حجتیمیناتهران456

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012زالنوریمرضیهتهران457

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012عباسیلیالتهران458

تایید1396101613961019LOGOساعدیمحمد امینتهران459

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020شالبافمهدیتهران460

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020کاظمی کردخیلیاکرمتهران461

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020محسنیداودتهران462

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018خاکپورابوالفضلتهران463

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران464

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019فعله کریعلی حیدرتهران465

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020پروردهصدیقهتهران466

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020دوستیپرویزتهران467

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020میراحمدیزهرهتهران468

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027حسینیسید برومندتهران469

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027سلمانیسعیدتهران470

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027عبدیمهدیتهران471

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019اسماعیلی چپیپریساتهران472

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019فرخی مینامحسنتهران473

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020کوکبیحمیدهتهران474

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020قاسم واسعیجمیلهتهران475

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019انتصاریمیثمتهران476

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019حسینخانیبهزادتهران477

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019زمانیانداودتهران478

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020بیکی ورزنهمحمد رضاتهران479

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020جودیجعفرتهران480

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026اسدی فروتقهمحمدباقرتهران481

تاییدایمنی در برق1396102313961025ابراهیمیروح انگیزتهران482

تاییدایمنی در برق1396102313961025پیرمحمدزادهحسینتهران483

تاییدایمنی در برق1396102313961025زمانیانداودتهران484

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104حسینی پویامهدیتهران485

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104قشقائیرضاتهران486

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026عکافمحمدتهران487

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026قاسمیمصطفیتهران488

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026نیک جوپیوندتهران489

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027مطلبی نژادعلی اصغرتهران490

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026شالبافمهدیتهران491

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026جامیموسیتهران492

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396102313961027رضایی گرجانمهدیتهران493

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396102313961027صبحیپرویزتهران494



تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026معمرمحمودتهران495

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026امینیفرشادتهران496

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026قاسمی خیرآبادیروح اهللتهران497

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026کوهستانیقاسمتهران498

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026مهمیوندمحمدرضاتهران499

1396103013961104دوست محمدیفاضلتهران500
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012بیت سیاحرودابهتهران501

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012محمدیمریمتهران502

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111حسینیآزادهتهران503

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران504

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104اسدی فروتقهمحمدباقرتهران505

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104عزتی یارعزیزمحسنتهران506

تایید2برق خودرو  1396103013961103رودکرمیمحسنتهران507

تایید2برق خودرو  1396103013961103سارانیامیرتهران508

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103سلیمانیرومیناتهران509

تاییدپرورش طیور1396103013961103احمدیمحمدتهران510

تاییدپرورش طیور1396103013961103پور باباابوالفضلتهران511

تاییدپرورش طیور1396103013961103صفرپورعبداهللتهران512

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104مروّتی شریف آبادمرضیهتهران513

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104زمانیمحمدحسنتهران514

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104کریمیحمیدرضاتهران515

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103فریدونیداودتهران516

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104قربانیاشرفتهران517

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104عکافمحمدتهران518

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103جامیموسیتهران519

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111آموزگارمریمتهران520

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111پسیانحمیدهتهران521

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111صنیعیرایناکتهران522

523
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005عیدی زاده ممسنیاصغر

524
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005کارگر بلداجیداود

525
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدحجم سازی1396100213961006سلیمی بنیسعید

526
چهارمحال و 

بختیاری

سیدمحمدمه

دی
تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005آزاده

527
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005سقاءکهوازعباس

528
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدشلوار دوزی1396100213961006حسینیسیده سکینه

529
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012حیدری سودجانیعلی کرم

530
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012رئیسیمژگان

531
چهارمحال و 

بختیاری
تایید1برق خودرو 1396100913961012رئیسی اردلیجهانبخش

532
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013سلیمانی صابرزهره

533
چهارمحال و 

بختیاری
تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012فتاحی میالسیحبیب



534
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012زمانی شورابیحسن

535
چهارمحال و 

بختیاری
تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019خسروی سوادجانیهاشم

536
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020سلیمی بنیسعید

537
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020عبداللهیفرشته

538
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020غالمیانخدیجه

539
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020غالمیانلیال

540
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019بیگی بروجنیعلی

541
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027مقیمیفاطمه

542
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019اکبری بنیثریا

543
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدایمنی در برق1396102313961025خلیلی مقدممیالد

544
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدایمنی در برق1396102313961025موسویسید میالد

545
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027محسنیافسانه

546
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027نادری فارسانیشهره

547
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026رئیسیمژگان

548
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026عیدی زاده ممسنیاصغر

549
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027کوهی ور دهکردیعلی

550
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027غالمیمیترا

551
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103رستگارحسین

552
چهارمحال و 

بختیاری
1396103013961103رحمانی سامانیشهال

تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013دوست ابادیفرزانهخراسان جنوبی553

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی554

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی555

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005مشفقیمهردادخراسان جنوبی556

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005نوروزینعمت الهخراسان جنوبی557

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013بذر افشانعلیخراسان جنوبی558

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013سمیع پورداودخراسان جنوبی559

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006شرعیحسینخراسان جنوبی560

تاییدشلوار دوزی1396100213961006مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی561

تایید1396100913961013FLASHدانشفرانسیهخراسان جنوبی562

تایید1برق خودرو 1396100913961012برهانیرضاخراسان جنوبی563

تایید1برق خودرو 1396100913961012گویاسامانخراسان جنوبی564

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013باغستانیسمانهخراسان جنوبی565

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013فرسادآتناخراسان جنوبی566



تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012غفاریحسینخراسان جنوبی567

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی568

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019گویاسامانخراسان جنوبی569

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019مرادیکبریخراسان جنوبی570

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020باغستانیسمانهخراسان جنوبی571

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019سالکیامیرخراسان جنوبی572

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019زینلیحلیمهخراسان جنوبی573

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020فرسادآتناخراسان جنوبی574

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026مشفقیمهردادخراسان جنوبی575

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027شرعیمریمخراسان جنوبی576

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی577

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027میریفاطمهخراسان جنوبی578

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026قدیریهادیخراسان جنوبی579

1396102313961027ودادامینخراسان جنوبی580
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCدهقانیحسینخراسان جنوبی581

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCسالکیامیرخراسان جنوبی582

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103فرزامیمجتبیخراسان جنوبی583

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104میریفاطمهخراسان جنوبی584

تاییدمبانی رنگ1396103013961104دالورملیحهخراسان جنوبی585

تاییدمبانی رنگ1396103013961104رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی586

تاییدمبانی رنگ1396103013961104شریفیزهراخراسان جنوبی587

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104جالیریمطهرهخراسان جنوبی588

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی589

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013شوقی الئینبهمنخراسان رضوی590

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005نجفیمحمدخراسان رضوی591

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی592

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005عابدمحمدخراسان رضوی593

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی594

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006طالئیجوادخراسان رضوی595

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006احمدی یگانهبی بی زهراخراسان رضوی596

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006عربانی دانارسولخراسان رضوی597

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006کفاشانسلمانخراسان رضوی598

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی599

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicکفاشانسلمانخراسان رضوی600

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013نیکخوحسینخراسان رضوی601

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012عربانی دانارسولخراسان رضوی602

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012هدایتیحجتخراسان رضوی603

تایید1برق خودرو 1396100913961012پرستار یدکمحمد ابراهیمخراسان رضوی604

تایید1برق خودرو 1396100913961012تعظیمیمجتبیخراسان رضوی605

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی606

1396100913961020بابازادهنسرینخراسان رضوی607
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی608
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020جهانی ناریمحمدخراسان رضوی609
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی610
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020خیاط باشیهادیخراسان رضوی611
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید



1396100913961020ساجدیمهدیخراسان رضوی612
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020سجادی اوتانلوسیدحبیبخراسان رضوی613
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی614
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020طاهریمعصومهخراسان رضوی615
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020عزتیسعیدهخراسان رضوی616
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی617
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020لطفیسمیهخراسان رضوی618
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی619
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020محروقیسید امینخراسان رضوی620
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020مردانینویدرضاخراسان رضوی621
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020مهریزهراخراسان رضوی622
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020نظریملیحهخراسان رضوی623
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

اسماعیلخراسان رضوی624
نیک محمدی حسینی 

ئی
1396100913961020

اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020هاشمیحلیمهخراسان رضوی625
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

1396100913961020یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی626
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(رضوی
تایید

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013میرجلیلیامینخراسان رضوی627

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013گنج بخشزهراخراسان رضوی628

تاییدسنسورها1396100913961013زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی629

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013ادهمیمژدهخراسان رضوی630

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی631

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012پرستارحجت الهخراسان رضوی632

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012فکوریعلیرضاخراسان رضوی633

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012محمدیعلیخراسان رضوی634

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012مظاهریفهیمهخراسان رضوی635

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019عربانی دانارسولخراسان رضوی636

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020نوبختمحمد تقیخراسان رضوی6367

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019ادهمیمژدهخراسان رضوی638

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019پورغالممهدیخراسان رضوی639

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020میرجلیلیامینخراسان رضوی640

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019نجفیمحمدخراسان رضوی641

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019روستائیرضاخراسان رضوی642

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019اکبری خرم آبادیزهراخراسان رضوی643

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCنیک پورحمیدرضاخراسان رضوی644

تاییدایمنی در برق1396102313961025اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی645

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی646

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026پایین خیابانیعلیخراسان رضوی647

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026هدایتیحجتخراسان رضوی648



تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی649

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027پورنگکاظمخراسان رضوی650

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCمحروقیسید امینخراسان رضوی651

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103حسینیسید حامدخراسان رضوی652

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104جوریانجعفرخراسان رضوی653

تایید2برق خودرو  1396103013961103عربانی دانارسولخراسان رضوی654

تایید2برق خودرو  1396103013961103محتشمعلیرضاخراسان رضوی655

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104قهرمانیمیناخراسان رضوی656

1396103013961103دانشوریفریباخراسان رضوی657
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396103013961103طرزی رودیزهراخراسان رضوی658
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104حاجی زاده ارمکیشقایقخراسان رضوی659

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104سیدیسیدمهدیخراسان رضوی660

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی661

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104میرجلیلیامینخراسان رضوی662

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104فرازمندیمحسنخراسان رضوی663

تاییداصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از برداشت تا نصب1396100213961013مهرابیوحیدخراسان شمالی664

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013امانیتیمورخراسان شمالی664

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی665

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حسن پورمهدیخراسان شمالی666

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حسین آبادیحسنخراسان شمالی667

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013رجبیرضاخراسان شمالی668

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013رحیمیاحمدخراسان شمالی669

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013عابدیافسانهخراسان شمالی670

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013عبدیمحسنخراسان شمالی671

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013علیزادهحاتمخراسان شمالی672

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی673

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013فیاضیمحمدخراسان شمالی674

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013محسن پورمصیبخراسان شمالی675

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013محمدیمجتبیخراسان شمالی676

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013مهدویبابکخراسان شمالی677

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013یزدانیپیمانخراسان شمالی678

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005صادقیمصطفیخراسان شمالی679

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013کالته عربیالههخراسان شمالی680

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396100213961006رزمیارولیخراسان شمالی681

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012حسین نیامریمخراسان شمالی682

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013کوهستانیفاطمهخراسان شمالی683

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013عابدزاده سکهفاطمهخراسان شمالی684

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019سعادتیوحیدخراسان شمالی685

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020غالمیسحرخراسان شمالی686

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی687

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی688

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020حسین آبادیحسنخراسان شمالی689

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020حسین نیامریمخراسان شمالی690

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020رجبیرضاخراسان شمالی691

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020رحیمیاحمدخراسان شمالی692

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020رستمیعلیرضاخراسان شمالی693

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020رمضانیاحمدخراسان شمالی694

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020شاهیمنیژهخراسان شمالی695

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020صاحبی فردزینبخراسان شمالی696



تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020عابدزاده سکهفاطمهخراسان شمالی697

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020عابدیافسانهخراسان شمالی698

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020عبدیمحسنخراسان شمالی699

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020علی پورمهدیهخراسان شمالی700

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020علیزادهحاتمخراسان شمالی701

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020فیاضیمحمدخراسان شمالی702

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020گرایلوکیانوشخراسان شمالی703

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020محمدیمجتبیخراسان شمالی704

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020منصوریامیرخراسان شمالی705

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020مهر جوئیعلیخراسان شمالی706

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1396101613961020مهرابیوحیدخراسان شمالی707

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019رحیم زادهعلیخراسان شمالی708

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCمنصوریامیرخراسان شمالی709

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027عابدیافسانهخراسان شمالی710

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027گرایلوکیانوشخراسان شمالی711

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026محمدیمجتبیخراسان شمالی712

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026بیک محمدیاحمدخراسان شمالی713

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396102313961027یزدانیمرتضیخراسان شمالی714

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی715

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027میرجلیلیامینخراسان شمالی716

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012آرادیعقوبخراسان شمالی717

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103صادقیمصطفیخراسان شمالی718

1396103013961111ارغوانمیناخراسان شمالی719
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی720
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی721
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111حسن پورمهدیخراسان شمالی722
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111حسن زادهنسیبهخراسان شمالی723
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111حسین آبادیحسنخراسان شمالی724
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111حسین نیامریمخراسان شمالی725
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی726
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111رجبیرضاخراسان شمالی727
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111رحیمیاحمدخراسان شمالی728
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111سامیمریمخراسان شمالی729
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111سعادتیوحیدخراسان شمالی730
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111صاحبی فردزینبخراسان شمالی731
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111علیزادهحاتمخراسان شمالی732
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی733
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید



1396103013961111فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی734
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111فیاضیمحمدخراسان شمالی735
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111محسن پورمصیبخراسان شمالی736
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111محمدیمجتبیخراسان شمالی737
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111منصوریامیرخراسان شمالی738
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111مهرابیوحیدخراسان شمالی739
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111مهرجوییعلیخراسان شمالی740
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111موسویصدیقهخراسان شمالی741
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

1396103013961111یوسفیجان محمدخراسان شمالی742
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(شمالی
تایید

تاییدپرورش طیور1396103013961103رمضانیاحمدخراسان شمالی743

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104آرامعاقلهخراسان شمالی744

تاییدساخت پروژه1396103013961111محمدتقی پورحمیدهخراسان شمالی745

تاییدمبانی رنگ1396103013961104عابدزاده سکهفاطمهخراسان شمالی746

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104اللهی باغانفاطمهخراسان شمالی747

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111گرشادآسیهخراسان شمالی748

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005امیریمرتضیخوزستان749

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013شو لیسکینهخوزستان750

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013عامریانمحمدخوزستان751

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013فرزاممعصومهخوزستان752

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005سیاحینصرهخوزستان753

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013احمدی پورسمیهخوزستان754

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013البوغبیشفاطمهخوزستان755

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013بالیدهنرجسخوزستان756

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013براتی بهمئیحمیدخوزستان757

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013بزرگیروزیتاخوزستان758

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013بلمچیشقایقخوزستان759

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان760

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013حسین فیض الهمحمدخوزستان761

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013حیدری فردسمیهخوزستان762

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013رجب زادهابر اهیمخوزستان763

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013رجب زادهحسینخوزستان764

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013رضائیانسعیدخوزستان765

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013سوخته زاده مال امیرسمیهخوزستان766

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013شوهانمهدیخوزستان767

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013صوفیعارفخوزستان768

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013عادلپورسعیدخوزستان769

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013عالی پور احمدیعصمتخوزستان770

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013قاسمی فرمجتبیخوزستان771

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013که کشانمائدهخوزستان772

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013مرادیعلیخوزستان773

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013مکوندیمحمدخوزستان774

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013موسی زادهلیالخوزستان775



تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013هاشمیسیده نگینخوزستان776

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006شکوهندهعظیمهخوزستان777

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006منصوری اصلعبدالرضاخوزستان778

تاییدحجم سازی1396100213961006مؤمنیراضیهخوزستان779

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006ترابیفاطمهخوزستان780

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006شمیل پورعبدالکریمخوزستان781

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006جمالیعبدالهخوزستان782

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006حسین پورمحمدخوزستان783

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006فرحانیحسینخوزستان784

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006نیکزادعلیخوزستان785

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005اداریپروینخوزستان786

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicجرفیمهدیخوزستان787

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicحیدریالهامخوزستان788

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013سخاجوامیدخوزستان789

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013شهبازنیامریمخوزستان780

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012طاهری نسبرائدخوزستان781

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012فرحانیحسینخوزستان782

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013باهرانآناهیتاخوزستان783

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013شکوهندهعظیمهخوزستان784

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013کیارسیتورانخوزستان785

تاییدسنسورها1396100913961013باوی فردحبیبخوزستان786

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013نظریمانداناخوزستان787

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012شمیل پورعبدالکریمخوزستان788

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012بسی وندپریخوزستان789

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012بشیرنجفقلیمریمخوزستان790

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012مبارزحدادمژگانخوزستان791

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020خادمیغالمخوزستان792

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027بزرگیروزیتاخوزستان793

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027پورسیدمهدیسیداحمدخوزستان794

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027جرفیمهدیخوزستان795

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027حیدریمژگانخوزستان796

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027داودی اهوازیموناخوزستان797

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027رشتی زادهزینبخوزستان798

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027طرفیصدیقهخوزستان799

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027عبودزادهجعفرخوزستان800

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027غالمپورامینخوزستان801

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027غوابشیمحمدخوزستان802

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027موسویزینبخوزستان803

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027موسویالههخوزستان804

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027نجاتیطاوسخوزستان805

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027هاشمیسیده نگینخوزستان806

تایید(اجرا در استان خوزستان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027یاللیشهالخوزستان807

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019ملکیجوادخوزستان808

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019نظریمانداناخوزستان809

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019پنائی شمیمریمخوزستان810

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019شفیعیفاطمهخوزستان811

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019ناظریامینهخوزستان812

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020بالیدهنرجسخوزستان813

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027شو لیسکینهخوزستان814

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027رضائیمریمخوزستان815

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026فرزاممعصومهخوزستان816



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026قاسمی فرمجتبیخوزستان817

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026مطیعی فرمنصورهخوزستان818

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027نوروزیافسانهخوزستان819

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCباوی فردحبیبخوزستان820

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCمنصوری اصلعبدالرضاخوزستان821

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCنیکزادعلیخوزستان822

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104عدالتعادلخوزستان823

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104خنفریاناسماءخوزستان824

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103سرخی زادهمحمدخوزستان825

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103رستگارنگینخوزستان826

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103یزدیمریمخوزستان827

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104پریشانی فروشانینسرینخوزستان828

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104تنگ سیریکبریخوزستان829

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104صحنعلیمعصومهخوزستان830

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103که کشانمائدهخوزستان831

تاییدمبانی رنگ1396103013961104بلمچیشقایقخوزستان832

تاییدمبانی رنگ1396103013961104یزدیشهینخوزستان833

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111شهبازنیامریمخوزستان834

تاییدبنای سفت کار1396100213961006زرگریفیروزهزنجان835

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006اله وردلومنیرهزنجان836

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005دشتکیرحیمزنجان837

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006سعیدیمهدیزنجان839

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005شکوهینسرینزنجان840

تایید1396100913961013FLASHرجبیحبیبهزنجان841

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012آذرون جعفرآبادحسنزنجان482

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020دشتکیرحیمزنجان483

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012پازکیعبدالحسینزنجان844

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013قاسمینسیمزنجان845

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012نظریعلیرضازنجان846

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012بیگ کشیلیالزنجان847

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027اله وردلومنیرهزنجان848

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018اسکندریعلیزنجان849

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018مسلمیعلیزنجان850

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019احمدی پورسیده ناهیدزنجان851

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019عزیزیمهناززنجان852

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019معروفخانیخدیجهزنجان853

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019منصوریمجتبیزنجان854

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019حیدریپیامزنجان855

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019حیدریکامرانزنجان856

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027فقیه رادهمازنجان857

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104رضاییعصمتزنجان858

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026عباسیحسنزنجان859

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026پرویزپورلیالزنجان860

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026حیدریکامرانزنجان861

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396102313961027گیلکپروانهزنجان862

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026سعیدی مقدمپرویززنجان863

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027بیاتام لیالزنجان864

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027تاریوردیپروانهزنجان865

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027خوئینینجیبهزنجان866

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027رسولیمریمزنجان867

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027سلیمانی فرمریمزنجان868



تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027سلیمیصغریزنجان869

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027قاسمینسیمزنجان870

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027گنج خانلوفرشتهزنجان871

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027الیقیمعصومهزنجان872

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027محمدیلیلیزنجان873

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027محمدیسیده زهرازنجان874

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027محمدیرقیهزنجان875

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027مخترعمهرانگیززنجان876

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027مسعودی مقدمفاطمهزنجان877

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027معظمیمریمزنجان878

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027مهدیخانلومنصورهزنجان879

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027نصیری قیداریمعصومهزنجان880

تایید(اجرا در استان زنجان ) (کار روی مانکن)موالژ 1396102313961027یادگاریپریزنجان881

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026نظریعلیرضازنجان882

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026تقیلوخالقزنجان883

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026قوجاخانلویعقوبزنجان884

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCمنصوریمجتبیزنجان885

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111شهیدی ارقینیالههزنجان886

1396103013961103کریمیمریمزنجان887
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104شادبخترمضانزنجان888

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104رجبیحبیبهزنجان889

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104مهدیونحیدرزنجان890

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103خلفیحامدزنجان891

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان892

1396100213961006شاهیمحمدرضاسمنان893
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012جوادی مقدمعلیرضاسمنان894

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012موسایی نژادآزادهسمنان895

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012رنجبرمریمسمنان896

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020ایوبیسیده طیبهسمنان897

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020وزیریمهدیسمنان898

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012رضائی برمیعلیسمنان899

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013حسینی پوزهراسمنان900

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013طالبی دارابیصفیهسمنان901

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012موسوی کنتیسید قاسمسمنان902

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013بیطرفمهدیه ساداتسمنان903

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013عرب یارمحمدیفهیمهسمنان904

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012کطولیمحمدسمنان905

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020بهمنیجوادسمنان906

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020نظامیسکینهسمنان907

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020زندیالهامسمنان908

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020شریعتیحوریهسمنان909

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019بیطرفمهدیه ساداتسمنان910

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019صادقیاعظمسمنان911

سمنان912
عطیه 

السادات
تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027طباطبائیان

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027حسینی پوزهراسمنان913

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027زندیالهامسمنان914

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027شریعتیحوریهسمنان915

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026ابراهیمیمحسنسمنان916

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026سلمانیداودسمنان917



تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027دوستمحمدیتهمینهسمنان918

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027غنیانمعصومهسمنان919

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026بهمنیجوادسمنان920

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027بهرامیانفاطمهسمنان921

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104طحانعباسسمنان922

تایید2برق خودرو  1396103013961103بهمنیجوادسمنان923

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103قربانیسمانهسمنان924

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104خلیل نزادیسمیهسمنان925

تاییدمبانی رنگ1396103013961104کمندیالههسمنان926

927
سیستان و 

بلوچستان
تاییداصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از برداشت تا نصب1396100213961013نوری صادقنعت اله

927
سیستان و 

بلوچستان
تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005حرماک زاییعبداله

928
سیستان و 

بلوچستان
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006ساالریزهره

929
سیستان و 

بلوچستان
تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013حسن پوراحسان

930
سیستان و 

بلوچستان
تاییدشلوار دوزی1396100213961006شیبکطاهره

931
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005میری مقدم کلوخیسمیه

932
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006عربیحمیدرضا

933
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396100913961013CCNA course2 router basicافشارینرگس

934
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396100913961013CCNA course2 router basicخزاعیمهدیه

935
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396100913961013FLASHابوالحسنیمحمود

936
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396100913961013FLASHبنگل زهیساجده

937
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396100913961013FLASHشهریاریشیرین

938
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013شیری محمدآبادیمهدی

939
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013عربیحمیدرضا

940
سیستان و 

بلوچستان
تایید1برق خودرو 1396100913961012پودینهحسین

941
سیستان و 

بلوچستان
تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020معمر بامریمعصومه

942
سیستان و 

بلوچستان
تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013سرابندیافسانه

943
سیستان و 

بلوچستان
تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013معینی زادهمهدی

944
سیستان و 

بلوچستان
تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013فرحبدحمیده

945
سیستان و 

بلوچستان
تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013میرحسن

946
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013شاهگلی میرزهرا



947
سیستان و 

بلوچستان
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012سارانیریحانه

948
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396101613961019LOGOکمحاجی امان

949
سیستان و 

بلوچستان
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027خواجه خسرویسمیه

950
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019نوری صادقنعمت اله

951
سیستان و 

بلوچستان
تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020سرحدی مرادیآمنه

952
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027شاهگلی میرزهرا

953
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020برآهوئیعلیرضا

954
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020شیری محمدآبادیمهدی

955
سیستان و 

بلوچستان
تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020عربیحمیدرضا

956
سیستان و 

بلوچستان
تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027گزمهاعظم

957
سیستان و 

بلوچستان
تاییدایمنی در برق1396102313961025کمحاجی امان

958
سیستان و 

بلوچستان
تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104براهوییعلیرضا

959
سیستان و 

بلوچستان
تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104سارانی ادیمیسکینه

960
سیستان و 

بلوچستان
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027سرحدی مرادیآمنه

961
سیستان و 

بلوچستان
تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026سرحدی نسبمحسن

962
سیستان و 

بلوچستان
1396102313961027آریانفرحسین

 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

963
سیستان و 

بلوچستان
1396103013961104توان پورمریم

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

964
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396103013961104SQL SERVER 2012بنگل زهیساجده

965
سیستان و 

بلوچستان
تایید1396103013961104SQL SERVER 2012جمالی پودینهیاسین

966
سیستان و 

بلوچستان
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111سرحدی نسبمحسن

967
سیستان و 

بلوچستان
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111میرشهرام

968
سیستان و 

بلوچستان
تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103شهدوستیکامبیز

969
سیستان و 

بلوچستان
تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104شهرکیمحمد صادق

970
سیستان و 

بلوچستان
تایید2برق خودرو  1396103013961103برهانزهیاکبر

971
سیستان و 

بلوچستان
تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103سارانیریحانه

972
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104حیدریمیثم



973
سیستان و 

بلوچستان
تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104میرحسن

974
سیستان و 

بلوچستان
تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104ابوالحسنیمحمود

975
سیستان و 

بلوچستان
تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104خزاعیمهدیه

976
سیستان و 

بلوچستان
تاییدساخت پروژه1396103013961111نوری صادقنعمت اله

977
سیستان و 

بلوچستان
تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104پارساطیبه

978
سیستان و 

بلوچستان
تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104ریکیمهری

979
سیستان و 

بلوچستان
تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104میرشکاریملیحه

980
سیستان و 

بلوچستان
تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103برخوردارعباس

981
سیستان و 

بلوچستان
تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103موسی زهیمحمد رسول

982
سیستان و 

بلوچستان
تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111خواجه خسرویسمیه

تاییداصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از برداشت تا نصب1396100213961013سارا حسینیسیدهفارس983

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005اسدیمحمد حسینفارس983

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013انصاری فردمحمد مهدیفارس984

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013پیش آهنگلیالفارس985

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013حسین پورآدینفارس986

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013دهقانیجمشیدفارس987

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013رحیمیصغریفارس988

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005کریمیمهدیفارس989

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005کوشکیمحمد میالدفارس990

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005کریمیعبد الهفارس991

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005لطفی نژادعبدالهفارس992

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005محسنی فردمحمدرضافارس993

تاییدبنای سفت کار1396100213961006جوکارهادیفارس994

1396100213961006ابوالقاسمیپیمانفارس995
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006دهقانیکامرانفارس996

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006ساریخانی خرمیمحمد رضافارس997

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005گورکانیفریدونفارس998

تاییدحجم سازی1396100213961006ادب پورخدیجهفارس999

تاییدحجم سازی1396100213961006اسفندیاریرضوانفارس1000

تاییدحجم سازی1396100213961006پشنگهزهرافارس1001

تاییدحجم سازی1396100213961006دبیریالهامفارس1002

تاییدحجم سازی1396100213961006رفیعیفاطمهفارس1003

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005حبیبیفرامرزفارس1004

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006باستان پورغالمرضافارس1005

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006حسینیسیده فاطمهفارس1006

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396100213961006مؤذنیقاسمفارس1007

تاییدشلوار دوزی1396100213961006امینیسمیهفارس1008

تاییدشلوار دوزی1396100213961006باقری ششدهسهیالفارس1009

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013عاشوریعلی اصغرفارس1010

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012توکلی آغچغلوهیلدافارس1011

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012زارعسید هادیفارس1012



تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012محمدی ن   ژ ادحسنفارس1013

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس1014

تایید1برق خودرو 1396100913961012رضاییمحمد جوادفارس1015

تایید1برق خودرو 1396100913961012مؤذنیقاسمفارس1016

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020عیساییعلیرضافارس1017

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020کریمیمهدیفارس1018

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020کریمیمیترافارس1019

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013کوثریسکینهفارس1120

تاییدسنسورها1396100913961013زراعت پیشهعلیرضافارس1121

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012محیط قیریمحمدفارس1122

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013ابوالقاسمیپیمانفارس1123

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013دبیریالهامفارس1124

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013طاهریارمغانفارس1125

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013جمشیدیصدیقهفارس1126

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012زارعی سکه روانیصدرالهفارس1127

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012منصوریحمیدرضافارس1128

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020احمدیشهالفارس1129

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020امینیسمیهفارس1130

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020پیش آهنگلیالفارس1131

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027سعادتخواهمرتضیفارس1132

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027شورکیمحمد مهدیفارس1133

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018رضاییمحمد جوادفارس1134

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018صفائیانمحسنفارس1135

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018قربانیابوالفضلفارس1136

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018کاظمی نیامصطفیفارس1137

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020باقری ششدهسهیالفارس1138

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019رمضانیعبدالرضافارس1139

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019پوالدیانخسروفارس1140

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019غریبیعلیفارس1141

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019میرقادریسیدعلیرضافارس1142

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019هوشیاربهمنفارس1143

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020زمان زادهمحمدفارس1144

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019قائدیابراهیمفارس1145

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019خلیلیکورشفارس1146

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020برامکیطاهرهفارس1147

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020حسینیسیده فاطمهفارس1148

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020گرامیقمر رخفارس1149

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020علی پورمهردادفارس1150

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020کاظمیقاسمفارس1151

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019باقریامیدعلیفارس1152

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019زراعت پیشهعلیرضافارس1153

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027صحافیایمانفارس1154

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020سالکیسمیرافارس1155

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026قربانیحمزهفارس1156

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026کوشکیمحمد میالدفارس1157

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026محیط قیریمحمدفارس1158

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCقائدیابراهیمفارس1159

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCکنعانیاسماعیلفارس1160

تاییدایمنی در برق1396102313961025تاج پیکرزهرافارس1161

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027برامکیطاهرهفارس1162

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027جمشیدیصدیقهفارس1163



تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027فتاحیمنتهافارس1164

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104احمدیسارافارس1165

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104باستان پورغالمرضافارس1166

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104عربزهرافارس1167

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104محسنیهادیفارس1168

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104مؤذنیاعظمفارس1169

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026اسالمیداودفارس1170

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026مسعودیعبدالکریمفارس1171

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026ناظریکاظمفارس1172

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026مسعودیزهرهفارس1173

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027وفادارفردعباسفارس1174

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026پیش آهنگلیالفارس1175

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026رحیمیصغریفارس1176

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027احمدیاحسانفارس1177

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027دبیریالهامفارس1178

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027قاسمیاحمدفارس1179

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026پوالدیانخسروفارس1180

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026غالمیعلیرضافارس1181

1396102313961027ایران منشسمانهفارس1182
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026اکبرزاده اصطهباناتیعلیرضافارس1183

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026بذرگربهرامفارس1184

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCکنعانیاسماعیلفارس1185

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCولی زادهوحیدفارس1186

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012غالمی شهرآبادیجلیلفارس1187

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104زادسرعبدالرضافارس1188

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104زارعیمحمودفارس1189

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104منعمامینفارس1190

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111پشنگهزهرافارس1191

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111زردشتمهدیفارس1192

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111منصوریحمیدرضافارس1193

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس1194

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103فاطمی فردرضافارس1195

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103میریامینفارس1196

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103عاشوریعلی اصغرفارس1197

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103محمدیمهدیفارس1198

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104حق پرستزین العابدینفارس1199

تاییدپرورش طیور1396103013961103قائم مقامیاحسانفارس1200

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104باقری ششدهسهیالفارس1201

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104عالیشوندیمعصومهفارس1202

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104کریمیفاطمهفارس1203

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104علویاکبرفارس1204

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104حق شناسابوطالبفارس1205

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104زمان زادهمحمدفارس1206

تاییدساخت پروژه1396103013961111صحافیایمانفارس1207

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104باقریمریمفارس1208

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104اله دادیصادقفارس1209

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104زراعتیانابراهیمفارس1210

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103غالمیعلیرضافارس1211

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103میرقادریسیدعلیرضافارس1212

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005قنبریمحمدقزوین1213



تاییدبنای سفت کار1396100213961006بهبودیسمیراقزوین1214

1396100213961006مقدمکریمقزوین1215
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012باقریحشمت الهقزوین1216

تایید1برق خودرو 1396100913961012مطهری نیامحمدعلیقزوین1217

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020رحمانیمجیدقزوین1218

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012اصلی بیگیمصطفیقزوین1219

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013برمایونرضاقزوین1220

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013طاهرخانیمجیدقزوین1221

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027اصلی بیگیمصطفیقزوین1222

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027افشار اسبکیعباسقزوین1223

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین1224

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027حاجی نور محمدیحمیدهقزوین1225

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027دولتیپریساقزوین1226

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رحمانیعلیرضاقزوین1227

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رحمانیامیدقزوین1228

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رحمانیمجیدقزوین1229

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رحمانیفرشیدقزوین1230

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رشوندعباسقزوین1231

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رنجکش قصابسرائیعلیرضاقزوین1232

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027زند پورمرتضیقزوین1233

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027طاهرخانیمهدیقزوین1234

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فتاییامیدقزوین1235

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فرجادفرزانهقزوین1236

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کربالئی ولیهامعصومهقزوین1237

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کسمایی میرمیرانمهساقزوین1238

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027گودرزوند چگینیسجادقزوین1239

شیواقزوین1240
محمود پور کبابیانی 

فرد
تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027مناهجیفهیمهقزوین1241

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027مهر افشارعاطفهقزوین1242

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027موتابهاسعیدقزوین1243

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027نجف زادگانمحمدقزوین1244

تایید(اجرا در استان قزوین)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027نظری عالقهنعیمهقزوین1245

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019کریماییتورانقزوین1246

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019اینانلوچرخلوسلمانقزوین1247

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020طاهرخانیمجیدقزوین1248

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020بهبودیسمیراقزوین1249

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027مافیسمیراقزوین1250

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026باقریحشمت الهقزوین1251

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026خسرو نژادعلیقزوین1252

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026اصلی بیگیمصطفیقزوین1253

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103موتابهاسعیدقزوین1254

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104دیده بانمحمودقزوین1255

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103احسانگرحجتقزوین1256

تاییدساخت پروژه1396103013961111مهر افشارعاطفهقزوین1257

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104کشاورزخلیلقزوین1258

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013شایانی فرزهراقم1259

1396100913961012ماللومحسنقم1260
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020نوریرحیمقم1261

تاییدپرورش طیور1396103013961103سعادت کیشداودقم1262

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005نگاریوحیدکردستان1263



تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005قلی زادهفایقکردستان1264

تاییدبنای سفت کار1396100213961006زندیبهاالدینکردستان1265

1396100213961006قادریچیاکردستان1266
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006عزیزیعطرینکردستان1267

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006محمودیکژانکردستان1268

تاییدحجم سازی1396100213961006کمانگرسهیالکردستان1269

تایید1396100913961013FLASHزارعیفریدهکردستان1270

تایید1برق خودرو 1396100913961012میمنت ابادیمهدیکردستان1271

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020کریمیامجدکردستان1272

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013فتحیفرشتهکردستان1273

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012زارعیمحمدکردستان1274

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012کاله قوچیبابککردستان1275

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013فرجیخرامانکردستان1276

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013زمانیمعصومهکردستان1277

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013ولی زادهملککردستان1278

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012مجیدیسورانکردستان1279

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396100913961012حسین پناهیتوفیقکردستان1280

تایید1396101613961019LOGOموچانیامیرکردستان1281

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020ولی زادهملککردستان1282

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019رضاییفرزادکردستان1283

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020نیکبختشرمینکردستان1284

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020ویسیزیباکردستان1285

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019شریفیامیرکردستان1286

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019خورشیدیافشینکردستان1287

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020اسدیبیژنکردستان1288

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020حمیدیسیروانکردستان1289

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCقانعیبهروزکردستان1290

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCلطفیمسعودکردستان1291

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027ولی زادهملککردستان1292

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104اسدیمظفرکردستان1293

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان1294

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027فرجیخرامانکردستان1295

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026مهرنیاجمالکردستان1296

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027حسین پناهیسعیدکردستان1297

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027کریم پوربهارکردستان1298

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111لطفیمسعودکردستان1299

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103افشاریانسهرابکردستان1300

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103صمدیسیده اسرینکردستان1301

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103نیک بختحسنکردستان1302

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104رحیمیسروهکردستان1303

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104زارعیفریدهکردستان1304

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103شریفیامیرکردستان1035

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104ویسیعبداهللکردستان1036

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104فوالدیاکبرکردستان1307

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013رشیدی زرندیسمیهکرمان1308

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005ابراهیمی نژادشهدادیابوالفضلکرمان1309

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005ایزدی یزدان آبادیاسمعیلکرمان1310

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005ترک زاده تبریزیعلیکرمان1311

1396100213961006تیموری فرمحسنکرمان1312
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید



تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013پیرانبی اهللکرمان1313

تاییدحجم سازی1396100213961006شیخعلیشاهیاکرمکرمان1314

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006اکبریحامدکرمان1315

تاییدشلوار دوزی1396100213961006سلیمانیهاجرکرمان1316

تایید1396100913961013FLASHصفری جعفرآبادیفریباکرمان1317

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012گروهی ساردوارسالنکرمان1318

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012مسلمی مهنیابراهیمکرمان1319

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020اسالمی علی آبادیسهیالکرمان1320

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020ایزدی یزدان آبادیاسمعیلکرمان1321

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020رودباریرضاکرمان1322

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012دهقانی سلطانیعباسکرمان1323

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013نواب زاده شهربابکیطاهره ساداتکرمان1324

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012فرهمندپژمانکرمان1325

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013حسین زاده دهقانیفاطمهکرمان1326

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013سرحدی نژادزهراکرمان1327

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013ارجمند قهستانیحسینکرمان1328

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان1329

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013ایزدی کموییسکینهکرمان1330

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013تیموری فرمحسنکرمان1331

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013خراسانیزهرهکرمان1332

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013شیخیمرتضیکرمان1333

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013عامریعلیکرمان1334

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013مددی ماهانیمحبوبهکرمان1335

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012بحرینیجوادکرمان1336

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012رزم فرساالهامکرمان1337

تایید1396101613961019LOGOاسفندیاری مهنیعلیکرمان1338

امینکرمان1339
محمودی نسب 

شهربابکی
1396101613961019LOGOتایید

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019بحرینیجوادکرمان13340

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019رفیعی سربیژنمیثمکرمان1341

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019رودباریرضاکرمان1342

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027اسدیاراکرمکرمان1343

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027صفری جعفرآبادیفریباکرمان1344

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020حاجی زاده خنامانیزهراکرمان1345

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020برهانی نژادمرضیهکرمان1346

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020رشیدیمحبوبهکرمان1347

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019جاویداننفیسهکرمان1348

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020ثمره جاللییدالهکرمان1349

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020جزینی زادهعلیکرمان1350

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020دادگسترفاطمهکرمان1351

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020کمال الدینیرضاکرمان1352

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCابدالیعمرانکرمان1353

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCمحمدحسنی جورمیالدکرمان1354

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027شفیعیمهرانکرمان1355

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027شیخعلیشاهیاکرمکرمان1356

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027رفعتی نصرت ابادیافسانهکرمان1357

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان1358

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104محمدی گیسکیعلیکرمان1359

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027حاجی زاده خنامانیزهراکرمان1360

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026صادقی گوغریوحیدکرمان1361

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027کریمی گوغریغالمرضاکرمان132



تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027هنریهادیکرمان1363

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026ایزدی همت آبادیرسولکرمان1364

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027رضایی حومدینفاطمهکرمان1365

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027شجاعی فرفاطمهکرمان1366

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027نوروزیزهراکرمان1367

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027سرحدی نژادزهراکرمان1368

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104برهانی نژادمرضیهکرمان1369

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111معین الدینیهادیکرمان1370

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103ترک زاده تبریزیعلیکرمان1371

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103بیرجندینجمهکرمان1372

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104سیف الهی ده میریزهراکرمان1373

1396103013961103خضری نژادقرائینصرتکرمان1374
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104تیموری فرمحسنکرمان1375

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104میرزاییمهردادکرمان1376

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104فتاحیامینکرمان1387

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103نجاتیمسیحکرمان1378

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104بهرام نژادفرانککرمان1379

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104حاجی زاده خنامانیزهراکرمان1380

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103کامیابی ساردوهادیکرمان1381

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013آزادبختشهابکرمانشاه1382

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013سنجابینعمتکرمانشاه1383

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013هدایتی فربرزوکرمانشاه1384

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005مرادیامان الهکرمانشاه1385

تاییدبنای سفت کار1396100213961006باقری آشنامصطفیکرمانشاه1386

تاییدبنای سفت کار1396100213961006رستمیانشهرامکرمانشاه1387

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006حیدریشهرزادکرمانشاه1388

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006عبدی پورشکیباکرمانشاه1389

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013محمدپورشهابکرمانشاه1390

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005حیدریبهارکرمانشاه1391

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006باغفلکیگلیکرمانشاه1392

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005رضائیانمژگانکرمانشاه1392

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005رضائیانمیتراکرمانشاه1394

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005محمدی نورفرزانهکرمانشاه1395

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicمروجمریمکرمانشاه1396

تایید1396100913961013FLASHمحمدی نورفرزانهکرمانشاه1397

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012برکاتیآرشکرمانشاه1398

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012بی باکبرزوکرمانشاه1399

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012مرادیجوادکرمانشاه1400

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012ابراهیمی دزفولیعبدالمجیدکرمانشاه1401

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012لرستانیبابککرمانشاه1402

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012احمدیسیروسکرمانشاه1403

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013قنبریالههکرمانشاه1404

تاییدسنسورها1396100913961013حیدریبهارکرمانشاه1405

تاییدسنسورها1396100913961013حیدریمهیارکرمانشاه1406

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013بامشادیافشینکرمانشاه1407

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013منصوریزهراکرمانشاه1408

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013رضایی حاذقایرانکرمانشاه1409

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013ساری اصالنیلراکرمانشاه1410

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013فرهنگیانمریمکرمانشاه1411

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013مرادیروشنککرمانشاه1412



تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013نیک روشطاهرهکرمانشاه1413

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013ویسی ماموگوهرتاجکرمانشاه1414

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013کریمیهاجرکرمانشاه1415

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه1406

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012کبودیفرزادکرمانشاه1417

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012زمانیناهیدکرمانشاه1418

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027شریفیاسفندیارکرمانشاه1419

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019محمدیانمژگانکرمانشاه1420

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019نوروزیرضاکرمانشاه1421

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019اقبالیاحسانکرمانشاه1422

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020ساری اصالنیشیالکرمانشاه1423

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396101613961020مرادیادیبهکرمانشاه1424

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019سنجابینعمتکرمانشاه1425

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020پاداشفریدهکرمانشاه1426

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020ویسی ماموگوهرتاجکرمانشاه1427

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020مرادیبرهانکرمانشاه1428

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020آقاییسودابهکرمانشاه1429

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020پرنوریمریمکرمانشاه1430

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020رستمیالهامکرمانشاه1431

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020رضائی حاذقایرانکرمانشاه1432

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020رنجبریپریوشکرمانشاه1433

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020روشنیسهیالکرمانشاه1434

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020شکری هلشیفریباکرمانشاه1435

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020طنابیانشهنازکرمانشاه1436

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020عبدی پورشکیباکرمانشاه1437

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020فرهنگیانفرشتهکرمانشاه1438

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020محمدیپریاکرمانشاه1439

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020نوربخش نیاالدنکرمانشاه1440

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019شیروانیحامدکرمانشاه1441

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026حیدریبابککرمانشاه1442

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCامینی شرفیمرتضیکرمانشاه1443

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCویسی دیاربهمنکرمانشاه1444

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه1445

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027رستمیانشهرامکرمانشاه1446

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104هدایتی فربرزوکرمانشاه1447

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027سلیمیپروانهکرمانشاه1448

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027عبدالهی زادهنرگسکرمانشاه1449

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027نظریشرارهکرمانشاه1450

1396102313961027پاداشفریدهکرمانشاه1451
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026نوریمحسنکرمانشاه1452

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026آزادبختشهابکرمانشاه1453

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027بامشادیافشینکرمانشاه1454

1396103013961104بامشادیافشینکرمانشاه1455
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396103013961104قنبریالههکرمانشاه1456
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCسنجابینعمتکرمانشاه1457

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012پشوتنشهرامکرمانشاه1458

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012ویسیطاهرهکرمانشاه1459

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104اشکفتی زنگنهفرحکرمانشاه1460



تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104تابندهمجتبیکرمانشاه1461

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104خاموشیپریدختکرمانشاه1462

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104رضائیانمیتراکرمانشاه1463

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104رضائیانمژگانکرمانشاه1464

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104سقائی جاهدفریباکرمانشاه1465

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104کرجیسحرکرمانشاه1466

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104کرمیلیالکرمانشاه1467

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396103013961104نیکرهیسودابهکرمانشاه1468

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104حیدریبابککرمانشاه1469

تایید2برق خودرو  1396103013961103بی باکبرزوکرمانشاه1470

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه1471

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103عزیزیمریمکرمانشاه1472

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103کاکائیحسینکرمانشاه1473

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103کریمیآمینهکرمانشاه1474

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103محمدینسرینکرمانشاه1475

تاییدپرورش طیور1396103013961103رستمیانحامدکرمانشاه1476

1396103013961103باغفلکیگلیکرمانشاه1477
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104بزرگیافشینکرمانشاه1478

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104شیرمحمدیحسینکرمانشاه1479

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104جامه شورانیفرهادکرمانشاه1480

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104حیدریفرهمندکرمانشاه1481

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104ریزه وندیالههکرمانشاه1482

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104یزدانیبهارهکرمانشاه1483

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103مهر افشارمجیدکرمانشاه1484

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103نظرابادیهادیکرمانشاه1485

تاییدساخت پروژه1396103013961111رستمیحسینکرمانشاه1486

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104امانی مجدحجت الهکرمانشاه1487

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104القاصیسوزانکرمانشاه1488

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104رستمیساراکرمانشاه1489

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104شکری هلشیفریباکرمانشاه1490

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104نورینازنینکرمانشاه1491

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104ویسی مامومحترمکرمانشاه1492

تاییدFCE 1نگارش 1396103013961111نوذریشکوفهکرمانشاه1493

1494
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013وفاییمحسن

1495
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005باقری نسب نجف آبادعسکر

1496
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005رمضانی پورسید مظفر

1497
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005فریدونیفرشید

1498
کهگیلویه و 

بویراحمد
1396100213961006خورشیدی بیدسردرهعلی اصغر

اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

1499
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006رضائیزینب

1500
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006صادقی پورفاطمه

1501
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006خشنودانایوب

1502
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005آروینرضا



1503
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005سلیمانی پورسیدنیما

1504
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005نوروزیانسید نظام

1505
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدشلوار دوزی1396100213961006ظهرابی اصلفریبا

1506
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید1برق خودرو 1396100913961012محمد پور ترابذبیح اله

1507
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020ترابیسهیال

1508
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012پرگان کالیهجمال

1509
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012شیخ مموحمید

1510
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012غالمینعمت اله

1511
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012کشاورزسید امید

1512
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013هدایت ناصرآبادمریم

1513
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدسنسورها1396100913961013فریدونیفرشید

1514
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013رضائیزینب

1515
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012کیائیمرصاد

1516
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020هدایت ناصرآبادمریم

1517
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018خونبازیاردشیر

1518
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020رضائیزینب

1519
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020ظهرابی اصلفریبا

1520
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019رمضانی پورسید مظفر

1521
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019سلیمانی پورسیدنیما

1522
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019حسینی موردرازطاهره

1523
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019شیخ مموحمید

1524
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019کشاورزسید امید

1525
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027چهارده چیریکژیال

1526
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027آرامیتهمینه

1527
کهگیلویه و 

بویراحمد

محبوبه 

السادات
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027حسینی

1528
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027رضائیزینب



1529
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027نیک اقبال سی سختیرعنا

1530
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027هدایت ناصرآبادمریم

1531
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104ظهرابی اصلفریبا

1532
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027دادفرثریا

1533
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027مژدهی پورمهناز

1534
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026کشاورزسید امید

1535
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026رزمخواهمهدی

1536
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026عابدی ده شیخمهدی

1537
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027ابراهیمیزهرا

1538
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027آقاییپریوش

1539
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027پرگان کالیهجمال

1540
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027ترابیسهیال

1541
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027جوخ پورحلیمه

1542
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027چک نژادیانآمنه

1543
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027چیره نژادهاشم

1544
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027حسن زادهمجید

1545
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027خشنواپیشهمهین

1546
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027ذاکرزادهلیدا

1547
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027رحیمی کشکولیمحبوبه

1548
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027روانبدروح اله

1549
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027شمشیری منصور خانیزینب

1550
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027صادقی پورفاطمه

1551
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027صفائی نژادصغری

1552
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027علوی مهریانسید امید

1553
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027فوالدیان کیشثریا

1554
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027کیائیحامد



1555
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027منصوریهادی

1556
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1396102313961027یوسفی فرکبری

1557
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026خونبازیاردشیر

1558
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026محمد پور ترابذبیح اله

1559
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026فریدونی بوز آبادداریوش

1560
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103فریدونیفرشید

1561
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103نوروزیانسید نظام

1562
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید2برق خودرو  1396103013961103محمد پور ترابذبیح اله

1563
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدپرورش طیور1396103013961103فاطمیان مطلقفرشاد

1564
کهگیلویه و 

بویراحمد

محبوبه 

السادات
1396103013961103حسینی

تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1565
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103افراسیابیعلی

1566
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103الهی دوستسیدامراله

1567
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103بهره برکمال

1568
کهگیلویه و 

بویراحمد
تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103خونبازیاردشیر

1569
کهگیلویه و 

بویراحمد
تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103آروینرضا

تاییداصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از برداشت تا نصب1396100213961013پاویزناصرگلستان1569

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1570

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005سلیمانیعباسعلیگلستان1571

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005خاندوزی گنارهنسیمهگلستان1572

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005خدادادیمحمدگلستان1573

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005خلیلیهوشنگگلستان1574

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396100213961005مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان1575

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013سرایلوعلیگلستان1576

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013قورچاییموسیگلستان1577

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005االزمنیمحمدگلستان1578

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicفضلیسمیهگلستان1579

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012قره غولتاج محمدگلستان1580

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012جمالیمرتضیگلستان1581

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020لکزایییحییگلستان1582

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020مزیدیحمیدرضاگلستان1583

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020هرندیحسنیهگلستان1584

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013سیدیسیدصادقگلستان1585

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012دوجیایوبگلستان1586

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012غالمیجوادگلستان1587

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013دیانتیمریمگلستان1588

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013جمال لیوانیعظیمهگلستان1589

تایید1396101613961019LOGOشهرکیجعفرگلستان1590



تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019فرجیعلیگلستان1591

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019قره خانیمحمدتقیگلستان1592

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027دولتی نودهفرشتهگلستان1593

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019هدایت پناهرحمانگلستان1594

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019بادیفرشتهگلستان1595

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1596

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019کیاءاعظمگلستان1597

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020پورقاسممهدیگلستان1598

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020رحمانیزهراگلستان1599

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019محمودی زادهعاطفهگلستان1600

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020صحراییجبراییلگلستان1601

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027مفیدیعید محمدگلستان1602

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026مرادقلیعبدالرضاگلستان1603

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027عطایی محمدیمحمدگلستان1604

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026جرجانینادرگلستان1605

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026قره غولتاج محمدگلستان1606

1396102313961027بادیفرشتهگلستان1607
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027بهادرانیگانهگلستان1068
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027پورقاسممهدیگلستان1609
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCمرادقلیعبدالرضاگلستان1610

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104جمالیمرتضیگلستان1611

گلستان1612
اشرف 

السادات
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111حسینی

گلستان1613
حکیمه 

خاتون
تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111رحیمی النگی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111مزیدیحمیدرضاگلستان1614

تاییدپرورش طیور1396103013961103اراز زادهکمال الدینگلستان1615

تاییدپرورش طیور1396103013961103خاندوزی گنارهنسیمهگلستان1616

تاییدساخت پروژه1396103013961111پناهیعبدالغفارگلستان1617

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104مختومجمیلهگلستان1618

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104میرزائی فندختفرشتهگلستان1619

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103داداشیعلیگلستان1620

تاییدمبانی رنگ1396103013961104بادیفرشتهگلستان1621

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104رحیمیزهراگلستان1622

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005حسین پورقاسمگیالن1623

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005اذرون جعفرابادحسنگیالن1624

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013احمدی مالوانیمحمدگیالن1625

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013بخشیآیت الهگیالن1626

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013پورعابدگلرودبارییاسینگیالن1267

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013پیله ورعزیزگیالن1628

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013حلمی خمیرانیحسینگیالن1629

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013خراسانی رادسیده فاطمهگیالن1630

گیالن1631
سید 

نصرالدین
تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013رضوی باال جورشری

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013زاد رفیعفرشیدگیالن1632

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013سعادت میرقدیمسید تقیگیالن1633

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013سلیمانیسیده محبوبهگیالن1634

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن1635

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013شادبهرمجیدگیالن1636



تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013شعبانی سرخنیبهرامگیالن1637

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013صالحیحسینگیالن1638

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013عذرخواه معذورمحسنگیالن1639

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013عزیزی سرملیزهراگیالن1640

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013فداییرقیهگیالن1641

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013قربانیوحیدگیالن1642

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013کمالی خرم رودمهدیگیالن1643

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013لطیفیمهیارگیالن1644

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013محسنیالهامگیالن1645

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013محمد پورتسیهامیرگیالن1646

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013مشعوفعلیگیالن1647

تایید(اجرا در استان گیالن)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100213961013مهدی پور میر محلهمعینگیالن1648

تایید(مقدماتی  )تعمیرات تخصصی موبایل 1396100213961006صادقیمهرانگیالن1649

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005معبود مژدهیاسمعیلگیالن1650

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006ضیاء شمسعلیرضاگیالن1651

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006باباییرضاگیالن1652

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006پرسادیغالم رضاگیالن1653

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicفتحی میاردانمریمگیالن1654

تایید1396100913961013FLASHشمالیآیداگیالن1655

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013بخشندهسید رضاگیالن1656

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1396100913961013فرجی سیناکیوانگیالن1657

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012حبیبی ماچیانیمهدیگیالن1658

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012گیاهیمحمدرضاگیالن1659

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012ساالری دورودخانیابراهیمگیالن1660

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012رفیعی نژادرضاگیالن1661

تاییدسنسورها1396100913961013مدامی ملومهعلیرضاگیالن1662

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012صادق موسویسید آرشگیالن1663

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019حبیبی ماچیانیمهدیگیالن1665

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018ساالری دورودخانیابراهیمگیالن1666

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020خلیلی ویشکاسوقهمریمگیالن1667

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396101613961020حاجی کریماحیاگیالن1668

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019محمد پورتسیهامیرگیالن1669

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019دشتبانمهدیگیالن1670

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1671

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020زیرانامیرحسنگیالن1672

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020سحرخیزتوچائیمسعودگیالن1673

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396101613961020نژادابراهیمیمحمدگیالن1674

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019ایوبیرویاگیالن1675

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020فرجی سیناکیوانگیالن1676

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020محمدپورایمانگیالن1677

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن1678

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026مهربان کلشتریسعیدگیالن1679

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCدشتبانمهدیگیالن1680

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCمشعوفعلیگیالن1681

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027لطیفیمهیارگیالن1682

تاییدایمنی در برق1396102313961025مدامی ملومهعلیرضاگیالن1683

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104فاضلیسیده لیالگیالن1684

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026فالح پور سالکویهفرزانهگیالن1685

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396102313961027حاجی کریماحیاگیالن1686

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027فتحی میاردانمریمگیالن1687

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027فداییرقیهگیالن1688



تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1689

1396102313961027صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1690
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید2نقاشی خودرو 1396102313961026صالحیحسینگیالن1691

1396103013961104فتحی میاردانمریمگیالن1692
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCشادبهرمجیدگیالن1693

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCمشعوفعلیگیالن1694

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103بخشنده طالشانیمحمدرضاگیالن1695

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103خجستهمهدیگیالن1696

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103خوش سروراحیاءگیالن1697

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103عرفانیانایوبگیالن1698

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103دشتبانمهدیگیالن1699

تایید2برق خودرو  1396103013961103سعادت میرقدیمسید تقیگیالن1700

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103حافظی بشردوستمسعودگیالن1701

تاییدساخت پروژه1396103013961111زمانیعباسگیالن1702

تاییدساخت پروژه1396103013961111ظهیری ریکروح الهگیالن1703

تاییدساخت پروژه1396103013961111ناطقیحسنگیالن1704

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104آذریانفرزادگیالن1705

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104ندافیانمجتبیگیالن1706

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104پور محمدسمانهگیالن1707

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104حاجی نژادلیداگیالن1708

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104گیاهیمحمدرضاگیالن1709

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104صادقیمهرانگیالن1710

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103دژاکامسیداسمعیلگیالن1711

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005نعمت الهیحسینلرستان1712

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006زمانی وردیمهرانلرستان1713

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006سپهوندعلیلرستان1714

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006یاری برئیعزیز الهلرستان1715

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicگودرزیمحسنلرستان1717

تایید1396100913961013FLASHمحمودیسعیدلرستان1716

تایید1396100913961013FLASHمدیریسهیاللرستان1717

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396100913961012وفائی مقدمسیدصادقلرستان1718

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012جودکی نژادعلیلرستان1719

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012رزاقیامیر عباسلرستان1720

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396100913961013رجبیسمیهلرستان1721

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020امان الهی نوچیطیبهلرستان1722

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020قادراحمدیخدیجهلرستان1723

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019ممیوندمسلملرستان1724

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019یاراحمدیجلیللرستان1725

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019رضاییجبارلرستان1726

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019بازوندروح الهلرستان1727

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020امیریافسانهلرستان1728

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396101613961020کاظمی نزادسمیرالرستان1729

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027گودرزیپرستولرستان1730

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026آقاخانی چگنیشاهرخلرستان1731

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026قربانیابراهیملرستان1732

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027یاراحمدیعلیلرستان1733

تاییدایمنی در برق1396102313961025رزاقیامیر عباسلرستان1734

تاییدایمنی در برق1396102313961025قربانیرسوللرستان1735

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026زمانی وردیمهرانلرستان1736



تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027قیطاسیحسنلرستان1737

1396102313961027دارائیحجت الهلرستان1738
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027مسروراصغرلرستان1739
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026جودکی نژادعلیلرستان1740

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026یاراحمدیغالمرضالرستان1741

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396102313961026آقاییغالمرضالرستان1742

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027دالوندزاهرهلرستان1743

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027ساکیمهدیلرستان1744

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027گودرزیمحسنلرستان1745

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027نعمت الهیهادیلرستان1746

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103پارسامحمد رضالرستان1747

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396103013961103دهقانغالمرضالرستان1748

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103داراییحشمت الهلرستان1749

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103کالنتریپرویزلرستان1750

تاییدبرنامه ریزی تولید1396103013961103همتی کیامسعودلرستان1751

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104دهستانیشهربانولرستان1752

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396103013961104نظریمژگانلرستان1753

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104پورمحسنینوشینلرستان1754

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104خوشناموندزیبالرستان1755

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104داودیسمیهلرستان1756

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104جودکیایرجلرستان1757

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104رضاییجوادلرستان1758

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104رضائیجبارلرستان1759

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104محمودیسعیدلرستان1760

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103کالنتریمحمدشریفلرستان1761

تاییدمبانی رنگ1396103013961104گودرزیپرستولرستان1762

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104قربانیرسوللرستان1763

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104احمدیزهرالرستان1764

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104خادممنصورهلرستان1765

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396100213961013ساحلیسعیدمازندران1766

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005قوی کوتنائیالهاممازندران1767

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005نوریان قادیکالئینویدمازندران1768

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013خیرخواه کفشگریحامدمازندران1769

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005برمایی رستاقیلیالمازندران1770

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005جعفری تیرتاشیرمیسامازندران1771

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005جعفری تیرتاشیاسرامازندران1772

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005حسنیمصطفیمازندران1773

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005خادمی رستمیفرشتهمازندران1774

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005رستگار رستمکالئیجوادمازندران1775

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005هاشمی گرجیفاطمهمازندران1776

تایید1396100913961013FLASHشریعت نژادکیاسرینفیسهمازندران1777

تایید1برق خودرو 1396100913961012عباسیمحمد رضامازندران1778

تایید کاربردیWincc flexibleبرنامه نویسی  1396100913961012منصوری نیاسید صادقمازندران1779

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020طاهریانسعیدمازندران1780

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020یعقوبی سورکیمحسنمازندران1781

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013شریفیانندابیگممازندران1782

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013بالوئیفاطمهمازندران1783

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1396100913961012رحیمی تاکامیبهروزمازندران1784

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013تقی زاده دارابیاکرممازندران1785



تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013محمدزاده مشائیفیروزهمازندران1786

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013حسن پورمحمدمازندران1787

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013ریاحیعباسعلیمازندران1788

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396100913961013گیلمحمدمازندران1789

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020قاسم پورمهدیمازندران1790

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027اکبرزادهرضامازندران1791

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027دشتیجلیلمازندران1792

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020صادقیرقیهمازندران1793

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019راه نوردآسیهمازندران1794

تاییدقالب بندی ساختمان1396101613961020حسین زاده مقدماعتمادمازندران1795

تاییداصول طراحی معماری1396102313961027برزگرقادیکالئیفرشادمازندران1796

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104رضایی کالکیایوبمازندران1797

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104مصطفویسید علیمازندران1798

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396102313961026مصطفویعلیمازندران1799

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012شریفیانندابیگممازندران1800

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104راه نوردآسیهمازندران1801

تاییدپرورش طیور1396103013961103واحدیوحیدمازندران1802

مازندران1803
سیدشهاب 

الدین
تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104شریفی الیردی

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396103013961104طالیی رادطهمازندران1804

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103خاتمیمولودمازندران1805

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396103013961104اکبریحسینمازندران1806

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104میرباقریسیدحامدمازندران1807

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104یوسفیاسماعیلمازندران1808

تاییدآکواترونیک –مدیریت منابع آب 1396103013961104جبرئیل زاده سوالمحمد رضامازندران1809

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104اکبرنژادسارویحبیبمازندران1810

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103نوریغالمرضامازندران1811

1812
مرکز تربیت 

مربی
تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005علوی زادهسحر

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396100213961005مرادیمسعودمرکزی1813

1396100213961006یادگاریحسینمرکزی1814
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1815

تاییدشلوار دوزی1396100213961006میرزاییفاطمهمرکزی1816

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005شفیعیحسینمرکزی1817

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396100213961005مرادیانفاطمهمرکزی1818

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006قرهادیزهرهمرکزی1819

تایید1396100913961013CCNA course2 router basicجعفریکبریمرکزی1820

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013شفیعیعلیمرکزی1821

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013ملکی نیاآتنامرکزی1822

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013مشایخی کرهرودیمریممرکزی1823

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013طیبیحسینمرکزی1824

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013حسینیالههمرکزی1825

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013کریمیفخرالساداتمرکزی1826

مرکزی1827
سید جالل 

الدین
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012حسینی

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396100913961012نجاریانفاطمهمرکزی1828

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020حسنیسجادمرکزی1829

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020بیاتی سربندیزهرامرکزی1830

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020شعاعیالدنمرکزی1831

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396101613961019افسریمجیدمرکزی1832



تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396101613961019میرزائیجوادمرکزی1833

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019حسینیالههمرکزی1834

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019حقانیطاهرهمرکزی1835

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396101613961019کریمیفخرالساداتمرکزی1836

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027شفیعیعلیمرکزی1837

تایید1دستور زبان انگلیسی 1396101613961027ملکی نیااتنامرکزی1838

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019عیسی آبادی بزچلوئیفاطمهمرکزی1839

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396101613961019رحمانیاکرممرکزی1840

تایید)گرمایش از کف و گرماتاب(طراحی سیستم های گرمایش تابشی 1396101613961019رحیمیعلیمرکزی1841

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020مشایخیشهربانومرکزی1842

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019محمد علیپورداودمرکزی1843

تاییدماشین های الکتریکی مخصوص1396101613961019مرادیمسعودمرکزی1844

تاییدمجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1396101613961020سعیدیگلبرگمرکزی1845

تایید دوربین های مدار بسته1396102313961026غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1846

تاییدایمنی در برق1396102313961025مرادیمسعودمرکزی1847

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396102313961026مرادیانفاطمهمرکزی1848

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396102313961026بیاتیمریممرکزی1849

تاییدروشهای ارائه مطلب1396102313961027عباسیزینتمرکزی1850

1396102313961027رحمانیاکرممرکزی1851
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

1396102313961027سعیدیگل برگمرکزی1852
 در عمران و نقشه برداری Google Earthکاربرد نرم افزار 

(بصورت مجازی)
تایید

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012خلیلی درمنیالهاممرکزی1853

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012غالمیبانومرکزی1854

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104اخواستعلیرضامرکزی1855

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396103013961111عسگریاکرممرکزی1856

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104مقدسیمهتابمرکزی1857

تایید2برق خودرو  1396103013961103حسنیسجادمرکزی1858

1396103013961103آذریانزهرامرکزی1859
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104قرهادیزهرهمرکزی1860

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396103013961104توکلیمهرانمرکزی1861

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103رییس محمدیمحمدمرکزی1862

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005عامری زادهرضاهرمزگان1863

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396100213961005یزدانی پورابراهیمهرمزگان1864

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396100213961006سلیمانی احمدیمرضیههرمزگان1865

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396100213961013ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1866

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1867

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012ذاکریحسینهرمزگان1868

تایید(کیف پول و موبایل)مردانه با دست - کیف دوز زنانه1396100913961013ژالهرویأهرمزگان1869

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396101613961027حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1870

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020پاده باننجمههرمزگان1871

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019حسینیسید مهدیهرمزگان1872

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027محمدیعایشههرمزگان1873

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027پاده باننجمههرمزگان1874

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1396102313961027جاسمینعیمههرمزگان1875

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1876

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396102313961026رئیسیحسینهرمزگان1877

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027محیا پور لریفیروزههرمزگان1878

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396102313961026بهبودیمحمدرضاهرمزگان1879



1396103013961104بلندصابرهرمزگان1880
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396103013961104صبورعلیهرمزگان1881
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104عبدالهیحواءهرمزگان1882

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103فریدونفرحامدهرمزگان1883

تایید2برق خودرو  1396103013961103بهنامیاصغرهرمزگان1884

تاییدپرورش طیور1396103013961103رمضانیترابهرمزگان1885

تاییدپرورش طیور1396103013961103یزدانی پورابراهیمهرمزگان1886

1396103013961103ژالهرویأهرمزگان1887
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103بهبودیمحمدرضاهرمزگان1888

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103رئیسیحسینهرمزگان1889

تاییدالزامات عمومی ساختمان1396100213961005علی یاریابراهیمهمدان1890

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396100213961005شاکریاردشیرهمدان1891

1396100213961006آذرطوسسعیدهمدان1892
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

1396100213961006وزینی افشارمصطفیهمدان1893
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396100213961005موسویسید پرویزهمدان1894

تاییدروشهای ارائه مطلب1396100213961006مرادی سیارعصمتهمدان1895

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006علیمرادیرضاهمدان1896

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396100213961006مرادطلبمحمدهمدان1897

تاییدشلوار دوزی1396100213961006عباسیمعصومههمدان1898

تاییدشلوار دوزی1396100213961006نجاتیطیبههمدان1899

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396100213961006والیخواهنداهمدان1900

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396100913961012صالحیکمالهمدان1901

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396100913961020بیرامیمریمهمدان1902

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396100913961013خالقی دلشادمرجانهمدان1903

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013زیبائیشهنازهمدان1904

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396100913961013نقیبیسید علیهمدان1905

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013سهرابی فردفرحنازهمدان1906

تاییدطراحی مقدماتی1396100913961013شمسیعاطفههمدان1907

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013حسنیمعصومههمدان1908

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013فاطمیمهرسیماهمدان1909

تایید1396101613961019LOGOشاهسوندیرسولهمدان1910

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396101613961019سرابیمیثمهمدان1911

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396101613961020حیدریسحرهمدان1912

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396101613961019اسد بیگیمهدیهمدان1913

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396101613961019سهرابیرضاهمدان1914

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027زندیلیالهمدان1915

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027شمسیعاطفههمدان1916

تاییدمعرق مقدماتی1396101613961027فاطمیمهرسیماهمدان1917

تایید(1پیشرفته سطح )  REVIT ARCHITECTUREنرم افزار  1396101613961019زرین وفاعلیرضاهمدان1918

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCزجاجی کیامحمدرضاهمدان1919

تاییدA مقدماتی 1396102313961027PLCصفریعلیهمدان1920

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396102313961104زرین وفاعلیرضاهمدان1921

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027خلیلیعباسهمدان1922

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396102313961027معروفنسرینهمدان1923

1396103013961104حامیانسمیراهمدان1924
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید



1396103013961104خالقی دلشادمرجانهمدان1925
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396103013961104عسگری نویدزهراهمدان1926
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCحیدریسحرهمدان1927

تاییدB مقدماتی 1396103013961104PLCصفریعلیهمدان1928

تایید1396103013961104SQL SERVER 2012نقیبیسیدعلیهمدان1929

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104حکمتیحکمت الههمدان1930

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104ساسان شفیع نیاقنبر علیهمدان1931

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104علیمرادیرضاهمدان1932

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1396103013961104هوشمندی شجاعامیرهمدان1933

تاییدپرورش طیور1396103013961103الیاسیعلیرضاهمدان1934

1396103013961103امیدیاکرمهمدان1935
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396103013961103نجاتیطیبههمدان1936
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104آذرطوسسعیدهمدان1937

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1396103013961104قربانی بهادرمسعودهمدان1938

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396103013961104مرادی سیارعصمتهمدان1939

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103عزیزیمعصومههمدان1940

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103گمارمرضیههمدان1941

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396103013961104مؤمنیمسعودهمدان1942

تاییدHTMLکد نویسی 1396103013961104والیخواهنداهمدان1943

تاییدمبانی رنگ1396103013961104زندیلیالهمدان1944

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104مرادطلبمحمدهمدان1945

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1396103013961104مقدسیعباسهمدان1946

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396103013961104رحمانپورپروینهمدان1947

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396103013961103یعقوبیرضاهمدان1948

1396100213961006زارع حسین آبادیاحمدیزد1949
اپراتوری )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(وبرنامه نویسی 
تایید

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012زینلی حاجی آبادیمهدییزد1950

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396100913961012متولی پوراصغریزد1951

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396100913961012پارسائیانسید رضایزد1952

تاییدرودوزی های سنتی1396100913961013داجصغرییزد1953

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1396100913961013خادم زاده فیروزآبادیخلیلیزد1954

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396100913961013ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1955

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396100913961012بوئی ابادیمحمدرضایزد1956

تایید1396101613961019LOGOفتاحی بافقیمحمدجوادیزد1957

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396101613961018رحیمی بافقیمحمدیزد1958

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027ابوئی مهریزیمحمد علییزد1959

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027تفکری بافقیسیمایزد1960

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027حکیمی میبدیژالهیزد1961

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027دهقانزاده بافقیسکینهیزد1962

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027دهقانی فخرآبادحلیمهیزد1963

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رسائیاعظمیزد1964

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027رفیعی مجومرداعظمیزد1965

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027زارع ده آبادیحلیمهیزد1966

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027زارعشاهیفاطمهیزد1967

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027شاهدی نصرآبادعلیرضایزد1968

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027صادقی بخیمهدیهیزد1969

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027صداقت پورلیالیزد1970



اعظمیزد1971
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027صیادیان نجم آبادنصرتیزد1972

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027طباطباییزهرایزد1973

یزد1974
معصومه 

السادات
تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027طباطبایی

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فتاحی اردکانیاعظمیزد1975

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فتوحی بافقیعظیمهیزد1976

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فالح بافقینجمهیزد1977

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027فالحتیسمانهیزد1978

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027کاظمی پورهاشم آبادیزهرایزد1979

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027مبینی شورکیزهرایزد1980

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027مهدوی زادهسمانهیزد1981

تایید(اجرا در استان یزد)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396101613961027نجاری طزرجانیفاطمهیزد1982

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396101613961020خادم رضویهمهنازیزد1983

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020ایزدپناهسهیالیزد1984

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396101613961020دهقانیزاده بغدادآبادآسیهیزد1985

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027زارعین علی آبادفرشتهیزد1986

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1396102313961027قدکیمریمیزد1987

تاییدایمنی در برق1396102313961025حسینی ده آبادیمحمد رضایزد1988

تاییدبافنده عروسک های تزئینی1396102313961027عطااللهی اشکورمهینیزد1989

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396102313961027محمدی بغدادآبادیامیدیزد1990

تاییدCOURSE CEHهکر قانونمند 1396102313961027زندیاناردشیریزد1991

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396103013961104امینی بهابادیعبداهللیزد1992

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396103013961103پارسائیانسید رضایزد1993

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396103013961103ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1994

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104انتظاری زارچکاظمیزد1995

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104ایزدی فرنسرینیزد1996

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104حکیمی میبدیژالهیزد1997

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104خلیلیفخرالساداتیزد1998

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104دهقانزاده بافقیسکینهیزد1999

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104رسائیاعظمیزد2000

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104رفیعی مجومرداعظمیزد2001

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104زارعشاهیفاطمهیزد2002

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104سلطان عطارزهرهیزد2003

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104صادقی بخیمهدیهیزد2004

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104صالح خواه ابرقوئیفاطمهیزد2005

یزد2006
معصومه 

السادات
تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104طباطبایی

یزد207
مرضیه 

السادات
تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104طباطبائی ندوشن

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104فالح بافقینجمهیزد2008

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104فالحتیسمانهیزد2009

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104قدیریمریمیزد2010

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104مبینی شورکیزهرایزد2011

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104مهدوی زادهسمانهیزد2012

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104موحدیمنصورهیزد2013

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396103013961104یعقوب زاده ابرقوییجوادیزد2014

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396103013961104دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد2015

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103پوردهقانی فراشاهاحمدیزد2016

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103فاتحی فیض آبادمجیدیزد2017

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396103013961103هاشمیعلییزد2018



اداره آموزش مرکز تربیت مربی


