
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت ثبت 

نام

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی1

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405صیدیجواداذربایجان شرقی2

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405جمالپورمیکائیلاذربایجان شرقی3

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی4

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405فرضعلیزاده رواسجانبابکاذربایجان شرقی5

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی6

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی7

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406شیرینینیراذربایجان شرقی8

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405اصولیعلیرضااذربایجان شرقی9

1397040213970406ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی10
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405کریمینجفاذربایجان شرقی11

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405سمایی زرنقمسلماذربایجان شرقی12

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412جمالپورمیکائیلاذربایجان شرقی13

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412صیدیجواداذربایجان شرقی14

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی15

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی16

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412صفریحسناذربایجان شرقی17

تایید1397041113970414FLASHدولتجوسانازاذربایجان شرقی18

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414علیزادهمهدیاذربایجان شرقی19

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414رضاییمهدیاذربایجان شرقی20

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414صفریحسناذربایجان شرقی21

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی22

1397041113970414ابراهیم پوررضااذربایجان شرقی23
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414تقی پوراحمداذربایجان شرقی24

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414حامدیمحمداذربایجان شرقی25

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414کریمیعزیزهاذربایجان شرقی26

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی27

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414تقی پوربقائیپریسااذربایجان شرقی28

1397041113970414مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی29
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی30

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503ثابت قدمحسیناذربایجان شرقی31

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503جهان سریولیاذربایجان شرقی32

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی33

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503حیدریفریدوناذربایجان شرقی34

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503رضائیحبیباذربایجان شرقی35

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503سپهریبهزاداذربایجان شرقی36

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503سلیمانی خانیانیحامداذربایجان شرقی37

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی38

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503عباسیسعیداذربایجان شرقی39

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی40

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503فیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی41
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تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503کریمیعزیزهاذربایجان شرقی42

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503کریمیکریماذربایجان شرقی43

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی44

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503محمودیاحداذربایجان شرقی45

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503مهدویجعفراذربایجان شرقی46

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503نصیریپریسااذربایجان شرقی47

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503نوریابوالفضلاذربایجان شرقی48

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی) کارآفرینی مقدماتی 1397043013970503ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی49

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی50

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503اصولیعلیرضااذربایجان شرقی51

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی52

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503برزگریحسیناذربایجان شرقی53

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503رشیدیشهروزاذربایجان شرقی54

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی55

تایید1برق خودرو 1397040213970405فرزانهیاشاراذربایجان غربی56

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406شمخالیسمیهاذربایجان غربی57

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی58

1397040213970406عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی59
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1397040213970406نعمتی تومتریپریسااذربایجان غربی60
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405محمودیان محمودحقعبدالقادراذربایجان غربی61

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405داداشپورکاوهاذربایجان غربی62

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406بهروزیالمیرااذربایجان غربی63

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406پارسانیامعصومهاذربایجان غربی64

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی65

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406شیخ آقاییاسریناذربایجان غربی66

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406طالبیانفرزانهاذربایجان غربی67

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405نجیب فرعلیاذربایجان غربی68

1397040913970413رضازادهغالمرضااذربایجان غربی69
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414حسین زادهلیالاذربایجان غربی70

1397041113970414جهاندیدهساماناذربایجان غربی71
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

1397041113970414رحمانیمیثماذربایجان غربی72
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502مقدمهمایوناذربایجان غربی73

1397043013970503شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی74
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012قاسمیسولمازاردبیل75

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406موسویمیر یوسفاردبیل76

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405رنجبرییاسراردبیل77

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405محمدیهمتاردبیل78

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405میرزائیقادراردبیل79

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413حسن زاده نمینسمیهاردبیل80

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406اسکندرپورسعیداردبیل81

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406اسمعیلی احمد آبادیعلیاردبیل82

1397040213970406سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل83
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید



1397040213970406قاسمزادهفیضهاردبیل84
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1397040213970406نوری پیرایواتلورعنااردبیل85
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1397040213970406رحمانی گرمیراضیهاردبیل86

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406مرادیانآرزواردبیل87

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406ممی زادهوحیداردبیل88

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405حسنی اندبیلیرقیهاردبیل89

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406ورودیفرشاداردبیل90

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405سروریشهراماردبیل91

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405کوهی شوردرقبهروزاردبیل92

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405بهروزداوراردبیل93

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406هژبریزهرااردبیل94

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412پناهپورحبیب الهاردبیل95

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413حاجی زادهعلیاردبیل96

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413محمدیمالکهاردبیل97

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412نصیری ترزنقجواداردبیل98

تایید1397041113970414FLASHقاسمیسولمازاردبیل99

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414محمدیبهروزاردبیل100

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414اقبالیرویااردبیل101

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414خیاطی گرمیصغریاردبیل102

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414بدایتیزیبااردبیل103

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414حسین اوغلیشیریناردبیل104

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414هاشمیمهنازاردبیل105

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503ابراهیمیعبادالهاردبیل106

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503نصیرزاده فردکنچوبهعبدالرحیماردبیل107

مجیداردبیل108
صالح زاده گرمه 

چشمه
تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503دسینه کوه کناراقدساردبیل109

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406سیفیبشیراصفهان110

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405ریجنیمجتبیاصفهان111

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405فخاریاکبراصفهان112

تایید1برق خودرو 1397040213970405آقاییاکبراصفهان113

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406نجفی افوسیمهدیاصفهان114

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406نجفی آرانیمحمدرضااصفهان115

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405حسینیایرجاصفهان116

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406کریمیعلی اکبراصفهان117

1397040213970406الماسی زفرهرقیهاصفهان118
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405اکبرپوریمرضیهاصفهان119

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان120

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان121

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405معتمدی تهرانیمهدیاصفهان122

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406محمودیوحیداصفهان123

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406رحمتیانحسیناصفهان124

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406رحیمیشیوااصفهان125

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406نصرآزادانیبهاراصفهان126

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406آقابیگی آرانیمهدیاصفهان127



تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406قناویزیمریماصفهان128

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406پوربافرانیفاطمهاصفهان129

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406خلیلیزهرااصفهان130

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406هنرمندمهیناصفهان131

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406عزیزیمنصورهاصفهان132

1397040213970406سلیمیان ریزیمحمدرضااصفهان133
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397040213970406صادقی گنجهمحمدحسناصفهان134
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405مالک نهتانیسعیداصفهان135

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412امانی بنینصراهللاصفهان136

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413رحیمیشیوااصفهان137

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412حکیمیعلیاصفهان138

تایید1397041113970414FLASHعزیزیمنصورهاصفهان139

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414شهریاری نژادعلیرضااصفهان140

1397041113970414موالییعفتاصفهان141
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414کریمیفریبااصفهان142

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414لچینانیطیبهاصفهان143

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414اربابیمرضیهاصفهان144

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414جشنیطیبهاصفهان145

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان146

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414شب خوانمرضیهاصفهان147

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414شریفعظیمهاصفهان148

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414فتحینسیماصفهان149

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414نباتیانسمیهاصفهان150

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414باغستانی آرانیجنت خانماصفهان151

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414ذاقلی تجرهمهیناصفهان152

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414شاه علی رامشهصدیقهاصفهان153

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414بیدقیراضیهاصفهان154

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414خورشیدیمرضیهاصفهان155

1397041113970414خیریفریداصفهان156
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

1397041613970421کاویانی ارانیعلیرضااصفهان157
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421نصیری خوزانیحمید رضااصفهان158
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421نیل فروش زادهعلیرضااصفهان159
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503رحیمی صادقمریماصفهان160

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان161

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510خورشیدیمرضیهاصفهان162

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510عباسیزهرااصفهان163

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503جعفریانعلیاصفهان164

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503مالیی اردستانیمحمد هادیاصفهان165

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503احمدیمحسناصفهان166

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503توکلیسعیداصفهان167

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503حکیمیعلیاصفهان168

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503سلطانیانزهرهاصفهان169

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503شریفیمرضیهاصفهان170



تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502توسلی فارفانیاکبراصفهان171

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502حسینیایرجاصفهان172

1397043013970503اشراقیحسناصفهان173
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

1397043013970503شهبازیمجتبیاصفهان174
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503روانستانآمنهاصفهان175

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503جهانگردصغرااصفهان176

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503رضائی رامشهفرشتهاصفهان177

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان178

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405پازکیعبدالحسینالبرز179

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405رضا اهرابیعبدالهالبرز180

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413ادیبی خوکامبیزالبرز181

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405فوجزینب ساداتالبرز182

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405فیروزیفرهادالبرز183

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405فرزام رادکوروشالبرز184

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406قاضی میر سعیدسید حمید رضاالبرز185

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406کمالینیماالبرز186

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406مسیبیفیروزهالبرز187

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412ابراهیمیبهزادالبرز188

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412فیروزیفرهادالبرز189

تایید1397041113970414FLASHمشهدلوالهامالبرز190

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414عشقی یار عزیزداودالبرز191

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502نوفالحساراالبرز192

تایید1برق خودرو 1397040213970405نرگسیفرزادایالم193

تایید1برق خودرو 1397040213970405نیازیمحسنایالم194

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405غالمیحمیدرضاایالم195

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406ایوانیزهراایالم196

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405چراغیانمجیدایالم197

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405شفیعیمعصومهایالم198

1397040913970413مرادینداءایالم199
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503کاویانیطاهرهایالم200

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406سراجی زادهسکینهبوشهر201

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406حیاتداودیصغریبوشهر202

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405قاسمیمحسنبوشهر203

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406باقریحسینبوشهر204

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeابراهیمی یگانهعبدالحمیدبوشهر205

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeامینیجوادبوشهر206

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeامینیکاوسبوشهر207

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر208

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeداودیرقیهبوشهر209

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeزارعیکبریبوشهر210

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeسراجی زادهسکینهبوشهر211

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeسعیدیفرحنازبوشهر212

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeظفریانسیده صدیقهبوشهر213

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeعموییغالمحسینبوشهر214

تایید(اجرا در استان بوشهر) مقدماتی1397040913970413adobe Captivativeمحتجباعظمبوشهر215

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414احمدیماشاءالهبوشهر216

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414رئوفیفاطمهبوشهر217



1397041113970414نسترنطیبهبوشهر218
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

1397043013970503بی باکمحمدرضابوشهر219
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503رئوفیفاطمهبوشهر220
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503زنده ویامیدبوشهر221
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405نوروزیحسینتهران222

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413امانیحسنتهران223

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413نیک نیارقیهتهران224

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413شیرین آبادی فراهانیمجیدتهران225

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405صفرپورعبدالهتهران226

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405قاسمیمصطفیتهران227

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405قشقاییرضاتهران228

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406صادقی نیارکیمحمدرضاتهران229

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405معمرمحمودتهران230

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405ابراهیمیروح انگیزتهران231

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405اسدیعلیرضاتهران232

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405توسلیمحمد حسنتهران233

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406جهرمیحسینتهران234

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406خداشناسسمیهتهران235

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406کریم حقیپریساتهران236

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406علی مردانی شهربابکینرگستهران237

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405ضیغمیمحمد رضاتهران238

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405یوسفی فشکیامیدتهران239

1397040213970406سراییحسنتهران240
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412حیدری محمدیمحمد رضاتهران241

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412غالمیعباستهران242

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412متوسلیانمجتبیتهران243

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412سارانیامیرتهران244

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414ذالیمحسنتهران245

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414ابراهیمیروح انگیزتهران246

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414اسدیعلیرضاتهران247

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414سلطانیمریمتهران248

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414قاسم واسعیجمیلهتهران249

1397043013970503مشهدیمعصومهتهران250
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503اسدیعلیرضاتهران251

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503دیوارگرکاظمتهران252

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503جعفری زاویهمهدیتهران253

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503بقاییجلیلتهران254

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502شاه محمدیزهراتهران255

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502کاظمی کردخیلیاکرمتهران256

1397043013970503صادقیمحمودتهران257
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

1397043013970503صادقی نیارکیمحمدرضاتهران258
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید



1397043013970503غفاریفرهادتهران259
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405آزادهسیدمحمدمهدیچهارمحال و بختیاری260

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405سقاءکهوازعباسچهارمحال و بختیاری261

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405اسالمی باباحیدریمرادچهارمحال و بختیاری262

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405حیدری دهکردیآریاچهارمحال و بختیاری263

1397040213970406حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری264
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1397040213970406سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری265

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406معادیخواهحکیمهچهارمحال و بختیاری266

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری267

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری268

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406فرج زادهکبراچهارمحال و بختیاری269

تایید1397041113970414FLASHحاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری270

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری271

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414اسمعیلی دهکردیسمیراچهارمحال و بختیاری272

تایید(اجرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420داودیلیالچهارمحال و بختیاری273

1397043013970503زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری274
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503صادقی فردپرویزچهارمحال و بختیاری275

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405فنودیوحیدخراسان جنوبی276

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی277

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405ترابی آزادسهیلخراسان جنوبی278

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413قورچاییموسیخراسان جنوبی279

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی280

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی281

1397041113970414پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی282
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414مالکیعفتخراسان جنوبی283

1397041113970414رجبیسمیهخراسان جنوبی284
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503بخشنده جوانزکیهخراسان جنوبی285

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012سینایی فرمحمدخراسان رضوی286

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012نیک اندیشعبدالقادرخراسان رضوی287

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406خورشاهیجوادخراسان رضوی288

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405پرستارحجت الهخراسان رضوی289

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405زارع شحنهمحمودخراسان رضوی290



تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413انتظاریرسولخراسان رضوی291

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406جوادپورهایدهخراسان رضوی292

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406قهرمانیمیناخراسان رضوی293

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405ترذالرضاخراسان رضوی294

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405واعظیمهدیخراسان رضوی295

تاییدحجم سازی1397040213970406تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی296

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405ادهمیمژدهخراسان رضوی297

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406تعظیمیمجتبیخراسان رضوی298

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405عادلی بهارجوادخراسان رضوی299

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405عظیمیساراخراسان رضوی300

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی301

1397040213970406فرازمندیمحسنخراسان رضوی302
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی303

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی304

1397040913970413جعفرنیاساسانخراسان رضوی305
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413خورشاهیجوادخراسان رضوی306
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413محروقیسید امینخراسان رضوی307
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412بیاتیعلیرضاخراسان رضوی308

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413تقوی شهریسید رضاخراسان رضوی309

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی310

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413رادفرمسعودخراسان رضوی311

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413نخعی مقدممسعودخراسان رضوی312

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413رضوی تقویسیدسعیدخراسان رضوی313

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی314

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413نوبختمحمد تقیخراسان رضوی315

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413واحدیسید رضاخراسان رضوی316

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412موسویمحمدخراسان رضوی317

تایید1397041113970414FLASHجوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی318

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414حسینی منشسید جوادخراسان رضوی319

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414شادیاحمدخراسان رضوی320

1397041113970414یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی321
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی322

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414شاکریعلی نقیخراسان رضوی323

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414سینائی فرمحمدخراسان رضوی324

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414طرزی رودیزهراخراسان رضوی325

تایید(احرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420باقریفیروزهخراسان رضوی326

1397041613970421پاکدلمهدیخراسان رضوی327
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی328
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی329
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی330
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی331
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید



تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر1397042313970427باقریفیروزهخراسان رضوی332

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510عربانی دانارسولخراسان رضوی333

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397043013970503باقریفیروزهخراسان رضوی334

1397043013970503جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی335
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی336

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی337

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502شکورمحمودخراسان رضوی338

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503گلزاریافسانهخراسان رضوی339

1397043013970503تقوی شهریسید رضاخراسان رضوی340
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

1397043013970503حیاتیمحمدخراسان رضوی341
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

1397043013970503شاکریعلی نقیخراسان رضوی342
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503سینائی فرمحمدخراسان رضوی343

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406شاهیمنیژهخراسان شمالی344

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی345

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406روشنالههخراسان شمالی346

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406سامیمریمخراسان شمالی347

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405گرایلوکیانوشخراسان شمالی348

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405حمیدیمسعودخراسان شمالی349

1397040213970406صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی350
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397040213970406یزدانیپیمانخراسان شمالی351
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405رزمیارولیخراسان شمالی352

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی353

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413سامیمریمخراسان شمالی354

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414همای رضویامینخراسان شمالی355

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی356

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503رمضانیاحمدخراسان شمالی357

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی358

1397043013970503سعادتیوحیدخراسان شمالی359
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

1397043013970503گرایلوکیانوشخراسان شمالی360
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012میرزائیزهرهخوزستان361

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405صالح نساجپوریاخوزستان362

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405عادلمیثمخوزستان363

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405احمدی اوندیمحمدخوزستان364

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405اکرمی زاداقبالخوزستان365

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405سیف قلیعلیرضاخوزستان366

تایید1برق خودرو 1397040213970405بنی نعیمهحمزهخوزستان367

تایید1برق خودرو 1397040213970405موسویسیدنعمت الهخوزستان368

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405ناظریامینهخوزستان369

1397040213970406دیلمیمریمخوزستان370
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1397040213970406بلمچیشقایقخوزستان371

تاییدحجم سازی1397040213970406شایگان فرالهامخوزستان372

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406پوینده مهرایمانخوزستان373



تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406سخاجوامیدخوزستان374

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405عالسوند یاریمیناخوزستان375

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406عطایی نژادمرتضیخوزستان376

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406باقریساراخوزستان377

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406عیسی وندمحمودیزینبخوزستان378

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405فردی پورکیانوشخوزستان379

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان380

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405معلمیانمهدیخوزستان381

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405نورانیحسنخوزستان382

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412شیرعلی نژادجان محمدخوزستان383

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413بالیدهنرجسخوزستان384

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413مفتوحلیالخوزستان385

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412معلمیانمهدیخوزستان386

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414سیف قلیعلیرضاخوزستان387

1397041113970414الیاس زادهجبارخوزستان388
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414پناهی بزازپرویزخوزستان389
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414عاشوری مفردوهبخوزستان390

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414خوش خورضوانخوزستان391

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414رشدرشیدیسعیدهخوزستان392

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414یزدیلیالخوزستان393

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510اورش محمود صالحیآزادهخوزستان394

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510حسین فیض الهمحمدخوزستان395

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510شوهانمهدیخوزستان396

1397043013970503شفیعیفاطمهخوزستان397
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503بالیدهنرجسخوزستان398

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503شیخی پورالهامخوزستان399

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503عادلپورسعیدخوزستان400

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503جمالیانروزیتاخوزستان401

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان402

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503خادمفروزانخوزستان403

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503خنفریاناسماءخوزستان404

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503علی زادهنرگسخوزستان405

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503غالم کشورزهراخوزستان406

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503موسی زادهلیالخوزستان407

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503نظریمانداناخوزستان408

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406شادبخترمضانزنجان409

1397040213970406معروفخانیخدیجهزنجان410
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405 میانداریرقیهزنجان411

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405اوصانلوفریبازنجان412

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405شریفیرؤیازنجان413

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406کرمیامیدزنجان414

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405اسکندریونلیدازنجان415

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406حسنیلیالزنجان416

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405محمدزادهجمالزنجان417

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405نظریعلیرضازنجان418

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405یعقوبیسعیدزنجان419

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412خلیلیبهمنزنجان420



تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412قوجاخانلویعقوبزنجان421

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412مسلمیعلیزنجان422

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412تقیلوخالقزنجان423

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان424

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414عباسیونسیمازنجان425

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414حسنیلیالزنجان426

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510امامینسرینزنجان427

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510بیگدلیزینبزنجان428

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510جعفریژیالزنجان429

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510عزیزیمعصومهزنجان430

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503خانیلیالزنجان431

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503عزیزیمهناززنجان432

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406رنجبرمریمسمنان433

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406معماریاناحمدسمنان434

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405کطولیمحمدسمنان435

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413بهمنیجوادسمنان436

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413خادمیمصطفیسمنان437

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406ایوبیسیده طیبهسمنان438

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405سلمانیداودسمنان439

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405شفقیسمیهسمنان440

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405ناظریهراضیهسمنان441

1397040213970406متقاعدسمیهسمنان442
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405همتیفاطمهسمنان443

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406نصرتیمصطفیسمنان444

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406موسایی نژادآزادهسمنان445

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406شریعتیحوریهسمنان446

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405خطیب زادهمحمد مهدیسمنان447

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405اشرفیحسنسمنان448

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406عامریفاطمهسمنان449

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405مستخدمین حسینیمهدیسمنان450

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412عمادیامیرسمنان451

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413قربانی امیرابادمعصومهسمنان452

تایید1397041113970414FLASHصفائی پورناهیدسمنان453

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414ابراهیمیروح اهللسمنان454

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414ذوالفقاری عربزینبسمنان455

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414ایوبیسیده طیبهسمنان456

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503خادمیمصطفیسمنان457

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503موسایی نژادآزادهسمنان458

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502مرادیفاطمهسمنان459

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503میرکوعذراسمنان460

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان461

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان462

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413میرشهرامسیستان و بلوچستان463

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان464

1397040213970406ساالریزهرهسیستان و بلوچستان465
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید



تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان466

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان467

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406کشاورزمقدمسیده انساءسیستان و بلوچستان468

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406آریانفرحسینسیستان و بلوچستان469

1397040913970413براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان470
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید1397041113970414FLASHسرابندیافسانهسیستان و بلوچستان471

تایید1397041113970414FLASHمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان472

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414کیخامحسنسیستان و بلوچستان473

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان474

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان475

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان476

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414کشاورزمقدمسیده انساءسیستان و بلوچستان477

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان478

1397041613970421ریگیاسدالهسیستان و بلوچستان479
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503کیخامحمدسیستان و بلوچستان480

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510اصغریاحمدسیستان و بلوچستان481

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510گرگیچیوسفسیستان و بلوچستان482

1397043013970503برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان483
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان484
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان485
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان486

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503آمریزهراسیستان و بلوچستان487

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان488

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503ساالریزهرهسیستان و بلوچستان489

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503سرابندیافسانهسیستان و بلوچستان490

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان491



تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان492

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503آریانفرحسینسیستان و بلوچستان493

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان494

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406معینی زادهمهدیسیستان وبلوچستان495

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406رجبیمهسافارس496

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413برامکیاصغرفارس497

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413رحیمیزیبافارس498

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413غالمیمرضیهفارس499

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413احمدیاحسانفارس500

تایید1برق خودرو 1397040213970405رضائیعلیفارس501

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406عربزهرافارس502

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405رضائیعلیفارس503

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405قائم مقامیاحسانفارس504

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405مرادی عملهچمرانفارس505

1397040213970406حسینیسیده فاطمهفارس506
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1397040213970406مسلمیصغرافارس507

تاییدحجم سازی1397040213970406مقامیعصمتفارس508

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406حبیبیفرامرزفارس509

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406گوهری پورفردمهنازفارس510

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406دانشورزهرهفارس511

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406زردشتمهدیفارس512

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406غالمیعلیرضافارس513

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405الوندیمصطفیفارس514

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس515

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406پورباقرآرمینفارس516

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406غالمیهاشمفارس517

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406غالمی شهرآبادیجلیلفارس518

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406ابراریمهدیفارس519

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405سعیدپورمحمدرضافارس520

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405پورسعیدمحسنفارس521

1397040213970406براتیحیسنفارس522
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397040213970406بردبارعبدالهفارس523
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405اسدیمحمد حسینفارس524

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406ایرانمنشسمانهفارس525

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412فارسیعلیفارس526

1397040913970413دهقانیکامرانفارس527
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413رجبیمهسافارس528
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413غالمیهاشمفارس529
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413غالمی شهرآبادیجلیلفارس530
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413مرتضویمطهره ساداتفارس531
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413تاج پیکرزهرافارس532

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413تاج پیکرزینبفارس533



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس534

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412محمدیسجادفارس535

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414پیش آهنگلیالفارس536

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414زارعیمهتابفارس537

1397041113970414رضائیعلیفارس538
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414زارع پورحیدرفارس539
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414قائم مقامیاحسانفارس540
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414محمودیکورشفارس541

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414ضیایی نژادآمنهفارس542

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414مسلمیصغرافارس543

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414برامکیطاهرهفارس544

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414جمشیدیصدیقهفارس545

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414رحیمیزیبافارس546

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414کوثریسکینهفارس547

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414مسعود فرزهرافارس548

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414نیکوبختلیالفارس549

تایید(اجرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420مشوشمحبوبهفارس550

1397041613970421دهقانیکامرانفارس551
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر1397042313970427مشوشمحبوبهفارس552

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503ابراهیمیمهدیفارس553

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503باستان پورغالمرضافارس554

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503یوسفیسمیرافارس555

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس556

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397043013970503مشوشمحبوبهفارس557

1397043013970503احمدیاحسانفارس558
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503برامکیاصغرفارس559
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510احمدیشهالفارس560

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510باقریامیدعلیفارس561

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510بذرگربهرامفارس562

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510پاالشبهارهفارس563

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510خواجه ایعلیفارس564

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510داودیازادهفارس565

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510رجبیمهسافارس566

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510زارعی سکه روانیصدرالهفارس567

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510ساداتسید شریففارس568

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510سادهوحیدفارس569

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510سالکیسمیراءفارس570

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510سعادتخواهمرتضیفارس571

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510شقایقسمیهفارس572



تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510طاهریارمغانفارس573

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510غالمیمرضیهفارس574

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510غالمیهاشمفارس575

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510غالمی شهرآبادیجلیلفارس576

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510فلسفیسیمافارس577

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510قهرمانزادهعلیرضافارس578

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510کرمانیسمیهفارس579

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510کشاورزیرسولفارس580

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510مرتضویمطهره ساداتفارس581

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510مصلی نژادمینافارس582

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510منعمامینفارس583

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397043013970510ولی زادهوحیدفارس584

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503زارععلیرضافارس585

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503موسویسید محمد باقرفارس586

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503یعقوبی زاده فردسعید رضافارس587

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502تقی زاده  الکانیفاطمهفارس588

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502زادسرعبدالرضافارس589

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502شهریورسانازفارس590

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502عباسیکاظمفارس591

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502مستفیضیاعظمفارس592

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503عاشوریعلی اصغرفارس593

تایید1برق خودرو 1397040213970405خسرو نژادعلیقزوین594

تایید1برق خودرو 1397040213970405مطهری نیامحمدعلیقزوین595

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405باقریحشمت الهقزوین596

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406دیده بانمحمودقزوین597

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405موتابهاسعیدقزوین598

1397040213970406قراخانیرحمنقزوین599
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405انصاری رامندینورالهقزوین600

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412اصلی بیگیمصطفیقزوین601

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412کشاورز معتمدیمهدیقزوین602

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412انصاری رامندینورالهقزوین603

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414رحمنیروح الهقزوین604

1397041113970414اسمعیلیرضاقزوین605
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397043013970510بهبودیسمیراقزوین606

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503نظریولی الهقزوین607

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012واشیانصادققم608

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405عوایدیعلیرضاقم609

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414قادریزهراقم610

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414قاسمی واشوریاعظمقم611

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414تحریریمریمقم612



1397041113970414مقصودیاحمدقم613
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406محمدیانفاطمهکردستان614

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405امینی فرمحمدرضاکردستان615

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413کریمیامجدکردستان616

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان617

تاییدحجم سازی1397040213970406اسدیوسطکردستان618

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406علیپورنسرینکردستان619

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405حاتمیجمال الدینکردستان620

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412جعفریکورشکردستان621

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414محمدیکاوهکردستان62

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414خطائیپرستوکردستان623

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414ستایشنسرینکردستان624

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503ایل بیگی پورعدنانکردستان625

تاییدروشهای ارائه مطلب1397043013970503زارعیفریدهکردستان626

1397043013970503رحیمیانافشینکردستان627
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405بحرینیجوادکرمان628

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405رفیعی سربیژنمیثمکرمان629

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405خسرویمجیدکرمان630

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405گوریحسینکرمان631

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413نصاریمحمدکرمان632

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406اسالمی علی آبادیسهیالکرمان633

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406سیف الهی دهمیریزهراکرمان634

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406اماندادیبنیامینکرمان635

1397040213970406بیت اله عبد آبادیمریمکرمان636
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1397040213970406حیدر زادهمریمکرمان637
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1397040213970406دوراندیشمحبوبهکرمان638
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406سلطانیاحمدکرمان639

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406نژادآریاامینکرمان640

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان641

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406محمدی گیسکیعلیکرمان642

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405حسنی خورسندیمهدیکرمان643

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405حسینی نیا بابکیسید مجتبیکرمان644

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405فتاحیامینکرمان645

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406بهرام نژادداودکرمان646

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406ثمره جاللییدالهکرمان647

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405بنی اسدعلیکرمان648

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412قربانیعباسکرمان649

1397040913970413کمال الدینیامینکرمان650
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413مکی ابادینرگسکرمان651
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413محدثی زرندیمهدیهکرمان652

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان653

1397041113970414ارجمند قهستانیحسینکرمان654
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414بنی اسدعلیکرمان655
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید



تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414کریم زاده نگاریمجتبیکرمان656

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414شریفیسعیدهکرمان657

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414دادگسترفاطمهکرمان658

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414رمضانی نژادفرشتهکرمان659

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414آرامونمهریکرمان660

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414پورجعفری گوکینجمهکرمان661

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414خضری نژادقرائینصرتکرمان662

1397041613970421زین الدینی میمندمهدیهکرمان663
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503اسالمی علی آبادیسهیالکرمان664

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503اسکندری نسباسحقکرمان665

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503امیریعباسکرمان666

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503برزگریدالهکرمان667

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503خواجه حسنی رابرینجمهکرمان668

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503رشیدیمیناکرمان669

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503عرب پورداهوئیبتولکرمان670

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503متصدی زرندیبتولکرمان671

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503مهدی زادههداکرمان672

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503احمدی کهنوجاقدسکرمان673

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503افضلی ساردومنوچهرکرمان674

1397043013970503بنی اسدعلیکرمان675
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

1397043013970503بهرام نژادداودکرمان676
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503ارجمند قهستانیحسینکرمان677

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405پیریمسعودکرمانشاه678

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405عباسیکیهانکرمانشاه679

تایید1برق خودرو 1397040213970405برکاتیآرشکرمانشاه680

تایید1برق خودرو 1397040213970405بشیرینصورکرمانشاه681

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405مرادیجوادکرمانشاه682

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه683

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405حیدریبابککرمانشاه684

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406رضائی بی ابریعباسکرمانشاه685

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406کریمینسترنکرمانشاه686

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406اشکفتی زنگنهفرحکرمانشاه687

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406سعیدی مجدرؤیاکرمانشاه688

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406کرجیسحرکرمانشاه689

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406کرمیلیالکرمانشاه690

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406نظریشکوفهکرمانشاه691

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406پشوتنشهرامکرمانشاه692

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405مبارکیمصطفیکرمانشاه693

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405محمدیانمژگانکرمانشاه694

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405نظریسیروسکرمانشاه695

1397040213970406مرادیبهروزکرمانشاه696
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412جهانیاناقبالکرمانشاه697

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه698

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412آزادبختشهابکرمانشاه699

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه700

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414عزتی فیضسمیهکرمانشاه701



تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414قنبریالههکرمانشاه70

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414محمدیفیروزکرمانشاه703

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414مرادی مطلقادیبهکرمانشاه704

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414طنابیانشهنازکرمانشاه705

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503ساسانفرزیورکرمانشاه706

1397043013970503نیازیعذرالدینکرمانشاه707
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503لرستانیمهدیکرمانشاه708

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503مبارکیمصطفیکرمانشاه709

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503هدایتی فربرزوکرمانشاه710

1397043013970503امانی مجدحجت الهکرمانشاه711
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد712

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413تقوائی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد713

1397040213970413باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد714
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد715
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413بهجتیبهمنکهگیلویه و بویراحمد716
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413پایگانمریم ساداتکهگیلویه و بویراحمد717
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413جهانیمریمکهگیلویه و بویراحمد718
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد719
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد720
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد721
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد722
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد723
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد724
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد725
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد726
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد727
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413مجیدی دهشیخاسالمکهگیلویه و بویراحمد728
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد729
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413نام نیکفرخندهکهگیلویه و بویراحمد730
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413نوشادی دم طسوجولیکهگیلویه و بویراحمد731
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید



1397040213970413همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد732
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397040213970413وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد733
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406صفایی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد734

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد735

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406ادیبانساراکهگیلویه و بویراحمد736

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406بهارانمصطفیکهگیلویه و بویراحمد737

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1397040213970406ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد738

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414ادیبانساراکهگیلویه و بویراحمد739

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414ادیبانهستیکهگیلویه و بویراحمد740

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414دامیدهمحمدباقرکهگیلویه و بویراحمد741

1397041113970414کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد742
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد743

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397041113970414رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد744

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد745

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414خضوعی طالگهشیرینکهگیلویه و بویراحمد746

1397043013970503کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد747
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد748
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405قره خانیمحمد تقیگلستان749

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405درویشیسعیدهگلستان750

تاییدIMSسیستم مدیریت یکپارچه 1397040213970405عامرییحییگلستان751

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406مسعودیابراهیمگلستان752

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405بیصوتمحمودگلستان753

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405مرادقلیعبدالرضاگلستان754

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405فرجیعلیگلستان755

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406بادیفرشتهگلستان756

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406شاهینیمیمنتگلستان757

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405مزیدیحمیدرضاگلستان758

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414عرب حسینیمحبوبهگلستان759

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503جرجانینادرگلستان760

1397043013970503هرندیحسنیهگلستان761
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503بهادرانیگانهگلستان762

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503درویشیسعیدهگلستان763

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503صابریناصرگلستان764

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503غفاری رادآزادهگلستان765



تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503صحراییجبراییلگلستان766

1397043013970503مسعودیابراهیمگلستان767
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012حسین زادهطلعتگیالن768

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن769

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413نژادابراهیمیمحمدگیالن770

تایید1برق خودرو 1397040213970405صادق موسویسید ارشگیالن771

تایید1برق خودرو 1397040213970405مهری خواهعلیگیالن772

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405رشیدی اسطلخیمهدیگیالن773

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406بابائیمحمود رضاگیالن774

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405فالح علی پورارباستانرامینگیالن775

1397040913970413معبود مژدهیاسمعیلگیالن776
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397040913970413ندافیانمجتبیگیالن777
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412قربان زاده شیرمحلهحسنگیالن778

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413جارستان دوگوریمریمگیالن779

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413سرودی پورسامانگیالن780

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414حیدری شلمانیعلی اکبرگیالن781

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414مشعوفعلیگیالن782

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397041113970414جاهدی زیگساریمریمگیالن783

1397041113970414مشعوفعلیگیالن784
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420زاد رفیعفرشیدگیالن785

تایید(اجرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420مصطفی پورسسمسیلیالگیالن786

1397041613970421سحرخیزتوچائیمسعودگیالن787
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

1397041613970421قلی زادهحسنگیالن788
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر1397042313970427زاد رفیعفرشیدگیالن789

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر1397042313970427مصطفی پورسسمسیلیالگیالن790

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن791

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397043013970503زاد رفیعفرشیدگیالن792

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397043013970503مصطفی پورسسمسیلیالگیالن793

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503امینی رادرامینگیالن794

اشرفگیالن795
محمدحسینی 

قاضیانی
1397043013970503

 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503رضازاده قاضیانیفریدونگیالن796

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406بیگی نژادمحمدباقرلرستان798

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406عالی پورمهردادلرستان799

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش التراسونیک 1397040213970413ساکیمحمدلرستان800

تایید1برق خودرو 1397040213970405معتمدیرضالرستان801

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413امیدیفریبالرستان802

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413پوریائیمعصومهلرستان803

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413جعفریزهرالرستان804



تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413خادمیزلیخالرستان805

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413خادمیطاهرهلرستان806

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413ساالروندلیاللرستان807

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413ساالروندولیلرستان808

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413شهریسوندزینبلرستان809

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413قادر احمدیخدیجهلرستان810

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413قاسمیمعصومهلرستان811

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413قاییدرحمتیعبدالرضالرستان812

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413گودرزیفاطمهلرستان813

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413لریمسلملرستان814

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413ملک محمودیداودلرستان815

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413میرزائیمنصورهلرستان816

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413نصرتیزهرالرستان817

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397040213970413یاراحمدیغالمرضالرستان818

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405اسمعیلیاسفندیارلرستان819

تاییدحجم سازی1397040213970406یونسیزینبلرستان820

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405قنبر پوررضالرستان821

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405نوری عالممحمدلرستان822

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406رشیدیمهرنوشلرستان823

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397040213970406مرادی سبزوارنیلوفرلرستان824

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406حسن زادهالهاملرستان825

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405کوشکیمعصومهلرستان826

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405مهرپورایرجلرستان827

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412مهرپورایرجلرستان828

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414باجالننایب علیلرستان829

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414قربانیابراهیملرستان830

1397041613970421بیگی نژادمحمدباقرلرستان831
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503علی نیازیبالرستان832

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503کوشکیمعصومهلرستان833

1397043013970503سپهوندعلیلرستان834
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503خوشناموندزیبالرستان835

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503گودرزیپرستولرستان836

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503فالحوند چگنیعبدالهلرستان837

تاییدCatiaنقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار1397043013970503کوچکیمحمد رضالرستان838

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012پریچهره تروجنینعمتمازندران839

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012صدیقی هشتجینمحمدرضامازندران840

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406زارعحمیدرضامازندران841

تاییدالکترونیک کاربردی1397040213970405عبدالملکیعلیمازندران842



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413طاهریانسعیدمازندران843

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405ابراهیمیمیترامازندران844

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397040213970405خاتمیمولودمازندران845

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406خلیلیمحسنمازندران846

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406منصوری نیاسید صادقمازندران847

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405اسدی سمسکندهایمانمازندران848

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405اسدی کرچاییپرویزمازندران849

تاییدHTMLکد نویسی 1397040213970406یعقوبی سورکیمحسنمازندران850

تاییدکاربرد  متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان1397040213970405خانپورکاظممازندران851

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405پورعباس کتی سریحمیدمازندران852

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405فتحیسید حمیدمازندران853

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406وهاب زادهمهدیمازندران854

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397040913970413قاهریفاطمهمازندران855

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397041113970414حشمتیمیثممازندران856

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414مصطفویسید علیمازندران857

1397041113970414زحمت کشمحمدمازندران858
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

1397041113970414مومجیامیرمازندران859
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

1397043013970503احبابی طبرستانیمریممازندران860
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503حشمتیمیثممازندران861

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503یوسفیعلیمازندران862

تایید(مقدماتی)طب سنتی1397043013970502منتظریشایانمازندران863

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406جعفریمحمد رضامرکزی864

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406حسینیمهدیمرکزی865

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406زارعیرضامرکزی866

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397040213970405بیاتمیثممرکزی867

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397040213970413حسنیسجادمرکزی868

تایید1برق خودرو 1397040213970405احمدییاسرمرکزی869

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406قربانیفاطمهمرکزی870

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406قنبریولیمرکزی871

تاییدحجم سازی1397040213970406حقانیطاهرهمرکزی872

تاییدحجم سازی1397040213970406عیاشیزهرامرکزی873

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405کریمیفخرالساداتمرکزی874

تاییدروشهای ارائه مطلب1397040213970406کریمی آشتیانیمریممرکزی875

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406باقری شتریهاکرممرکزی876

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406آزادیمژگانمرکزی877

1397041113970414سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی878
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدزیورآالت ایران1397041113970414فرهادیزهرهمرکزی879

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414باقریزهرامرکزی880

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414عباسیزینتمرکزی881

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503بیاتیمریممرکزی882

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503صفریامنهمرکزی883

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503عباسی زولهزینبمرکزی884

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503قاسمی پورمریممرکزی885

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503آزادیمژگانمرکزی886

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503فرهادیزهرهمرکزی887



1397043013970503یادگاریحسینمرکزی888
اپراتوری و برنامه  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(ریزی
تایید

1397043013970503توکلیمهرانمرکزی889
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503جعفرینجمهمرکزی890

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503کریمیفخرالساداتمرکزی891

تاییدپیوند درختان میوه1397040213970405رنجبریمریمهرمزگان892

1397040213970406محیا پور لریفیروزههرمزگان893
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان894

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405سیستانیکیومرثهرمزگان895

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405صادقی نژادمهدیهرمزگان896

1397040213970406ذاکری درباغیمحمدهرمزگان897
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397040213970405جلیلیابراهیمهرمزگان898

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397040213970405بهبودیمحمدرضاهرمزگان899

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان900

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412بهبودیمحمدرضاهرمزگان901

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397041113970414فاضلی زادهعنایت الههرمزگان902

1397041113970414بهمن زادهمریمهرمزگان903
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان904
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414دهقانی سلطانیامیرهرمزگان905
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414ذاکری درباغیمحمدهرمزگان906
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397041113970414ذاکری نسبفاطمههرمزگان907
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397041113970414قاسمی رضوانمهدیهرمزگان908

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414حقیقتکبریهرمزگان909

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397041113970414دادپورخدیجههرمزگان910

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان911

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503احمدیداریوشهرمزگان912

1397043013970503تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان913
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدHDکار با دوربین 1397043013970503سلیمانیآرزوهرمزگان914

تایید1397040213970406SQL SERVER 2012جبارپورابوحامدهمدان915

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405سرابیمیثمهمدان916

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397040213970405مجیدیرسولهمدان917

تایید3تراش تخصصی 1397040213970406وزینی افشارمصطفیهمدان918

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405احمدیمرضیههمدان919

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405اسد بیگیمهدیهمدان920

تایید(پیشرفته)سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 1397040213970405لطفیعلیرضاهمدان921

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406ملکیحسینهمدان922

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406بهروانمعصومههمدان923

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406مرادیلیالهمدان924

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412موالزادهمحمد تقیهمدان925

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1397040913970412سرابیمیثمهمدان926

تایید1397041113970414FLASHمرادینرگسهمدان927

تایید1397041113970414FLASHملکیحسینهمدان928



1397041113970414پاک بینپرستوهمدان929
 & Pickبررسی و راه اندازی ایستگاه کاری  –مکاترونیک 

Place Mechatronics – Pick & Place Station
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه1397041613970420کزازیخدیجههمدان930

1397041613970421سیفعلیرضاهمدان931
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و 

(مجازی- غیر حضوری)(مکانیک
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر1397042313970427کزازیخدیجههمدان932

تایید(اجرا در استان اصفهان)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397043013970503کزازیخدیجههمدان933

1397043013970503اسد بیگیمهدیهمدان934
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397043013970503ساکیعصمتهمدان935
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1397043013970503خلیلیعباسهمدان936

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503بهروانمعصومههمدان937

1397043013970503شریف فربهارههمدان938
 در عمران و نقشه Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیرحضوری )برداری
تایید

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1397043013970503انصاریلعیاهمدان939

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397040213970406انصاری رکن آبادیسمیهیزد940

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406رجبیفاطمهیزد941

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد942

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406عبدلی مسینانسلیمهیزد943

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397040213970406فالح بافقینجمهیزد944

1397040213970406حکیمی میبدیژالهیزد945
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1397040213970406زارعشاهیفاطمهیزد946
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1397040213970406ادهمی مجومردبتولیزد947

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397040213970405طباطبائیمعصومه الساداتیزد948

تاییدراه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک واقعیت مجازی1397040213970406فتاحی اردکانیمصطفییزد949

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406انتظاری زارچکاظمیزد950

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397040213970406دهقانی اشکذریمحمد حسینیزد951

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406عابدی شمس آبادیسکینهیزد952

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397040213970406موحدیعطیهیزد953

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397040213970405ناظمیکاظمیزد954

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406صادقی بخیمژدهیزد955

اعظمیزد956
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397040213970406

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397040913970412متولی پوراصغریزد957

تاییدخودروهای هیبردی1397040913970412جعفریمحسنیزد958

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413بناپورحسینیزد959

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397040913970413فتاحی اردکانیمصطفییزد960

تایید1397041113970414FLASHاستبرقیصدیقهیزد961

تایید1397041113970414FLASHرفیعی مجومرداعظمیزد962

1397041113970414حاجی ده آبادیمحمدعلییزد963
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

اعظمیزد964
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تاییدزیورآالت ایران1397041113970414

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414امینی بهابادیصدیقهیزد965

تایید(گوینه بافی)گلیم پارچه ای1397041113970414کالنتریسارهیزد966



تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397041113970414دانشور مروستنجمهیزد967

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503افضلی سردسیرآزیتایزد968

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503قدکیمریمیزد969

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397043013970503معصومیالهامیزد970

1397043013970503افضلیمصطفییزد971
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1397043013970503دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد972

اعظمیزد973
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397043013970503

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503بناپورحسینیزد974

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503خلیلیفخرالساداتیزد975

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503دهستانی اردکانیعلییزد976

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397043013970503فتاحی اردکانیمصطفییزد977

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


