
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت ثبت 

نام

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309جهان سریولیاذربایجان شرقی1

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323زندییوسفاذربایجان شرقی2

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی3

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323نصیریپریسااذربایجان شرقی4

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323صولتیکریماذربایجان شرقی5

1397032713970330ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی6
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330طالب نژادداوداذربایجان شرقی7

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330نشاطپرویزاذربایجان شرقی8

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی9

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330اقایینادراذربایجان شرقی10

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330خداییعلیاذربایجان شرقی11

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010رستمیفاطمهاذربایجان غربی12

تایید1397030513970309PHPزمانی هوالسوپریسااذربایجان غربی13

تایید1397030513970309PHPسیدخضریبابکاذربایجان غربی14

تایید1397030513970309PHPشمسیمهدیاذربایجان غربی15

تایید1397030513970309PHPنوروزی گوزللوفاطمهاذربایجان غربی16

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309اکبری عربلوی آقاعلیحسیناذربایجان غربی17

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308کاوهسیروساذربایجان غربی18

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308محمودیساماناذربایجان غربی19

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی20

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330خلیل لویاسیناذربایجان غربی21

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی22

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی23

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323رنجبری شهابیحمیرااذربایجان غربی24

1397032713970330تمرزاده حله قوشعایشهاذربایجان غربی25
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330اکبریفرهاداذربایجان غربی26

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330علی جعفرخوئیراحلهاذربایجان غربی27

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330محالیسامرنداذربایجان غربی28

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی29

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی30

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330سهرابیشیدااذربایجان غربی31

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330مختارزاده خانگاهحمیدهاذربایجان غربی32

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330حسین زادهلیالاذربایجان غربی33

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330امیدیسیف الدیناذربایجان غربی34

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330خندانیسینااذربایجان غربی35

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330دوستیرمضاناذربایجان غربی36

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی37

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010شفیعیرقیهاردبیل38

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010هدایت مغانلواحمداردبیل39

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010هدایت مغانلوعلیاردبیل40

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309حسینیسید بهراماردبیل41

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkقلی زادهشهراماردبیل42

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkمختاریفرزاداردبیل43

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323محمدی جبه دارپرویزاردبیل44

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323عموییعلیاردبیل45

1397دعوتنامه خرداد ماه 



تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330شیرازی مجرهعلیاردبیل46

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330پارساحمیدهاردبیل47

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330عشقیمهیناردبیل48

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330حسن زاده نمینسمیهاردبیل49

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل50

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330رنجبرگیگلوسعیداردبیل51

تایید1397030513970309DREAMWEAVERبهیارمهدیاصفهان52

تایید1397030513970309DREAMWEAVERپورمیرزابیکی نائینیتهمینهاصفهان53

تایید1397030513970309DREAMWEAVERتحویلی نائینیمعصومهاصفهان54

تایید1397030513970309DREAMWEAVERسلطانی محمدیمرضیهاصفهان55

تایید1397030513970309DREAMWEAVERنویدیمهدیهاصفهان56

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010محمدیمرتضیاصفهان57

تایید1397030513970309PHPعطائی محمدیسارهاصفهان58

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309سیفیبشیراصفهان59

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkیاوریناهیداصفهان60

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323خامهءمحمداصفهان61

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323مرادیمهیناصفهان62

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323رحیمیشیوااصفهان63

1397032713970330جلوانی اصفهانیمحمداصفهان64
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200آقاجانیمحسناصفهان65

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200دهقانیمهدیاصفهان66

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200رضادختمحسناصفهان67

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200قاضویسید موسیاصفهان68

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200نژادمحمدیاسماعیلاصفهان69

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330جعفریان آرانیعلیاصفهان70

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330مهرابیعلیاصفهان71

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان72

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330مؤمنیمجیداصفهان73

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330میرزایییوسفاصفهان74

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330رضائی جندانیعباساصفهان75

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330راونجیفاطمهاصفهان76

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330نواب منشجواداصفهان77

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330جبرائیلی ریزی مهدیاصفهان78

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330سلطانیحسنعلیاصفهان79

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330شریفعظیمهاصفهان80

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330آقایی بروجنیمعصومهاصفهان81

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308حسینقلی زادهعلیرضاالبرز82

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330طائب نیاریحانهالبرز83

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330احمدیمحمدرضاالبرز84

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330دهنویمحمودالبرز85

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309داورمریمایالم86

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309هواسیهایدهایالم87

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323جابریطیبهایالم88

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323حمیدی زادهآرزوایالم89

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200امام دوستنوروز علیایالم90

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330انوری پورعبادالهایالم91

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330احمدیانهوشنگایالم92

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330غالمیفرهادایالم93

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330کبودیآناهیتاایالم94

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330حسینیمیالدایالم95

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010سراجی زادهسکینهبوشهر96



تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308شاهگلیفرشیدبوشهر97

تاییدایسیوکیت1397031913970323شاهگلیفرشیدبوشهر98

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330غالمیمرضیهبوشهر99

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323رئوفیفاطمهبوشهر100

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323حیاتیزلیخابوشهر101

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330تنگستانیمحمد جاویدبوشهر102

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330لیراویطاهرهبوشهر103

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330زنده ویامیدبوشهر104

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330ظفریانسیده صدیقهبوشهر105

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330حسینیابراهیمبوشهر106

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330میمدیابراهیمبوشهر107

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر108

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010اسدیمرضیهتهران109

تایید1397030513970309PHPتوکلی طرقیخدیجهتهران110

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308محسنیداودتهران111

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkبختیاریحمید رضاتهران112

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkبرومند خشکبیجاریفاطمهتهران113

تاییدایسیوکیت1397031913970323قنبریرسولتهران114

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330اخالقیسیدمسعودتهران115

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330مروتیمرضیهتهران116

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323قرایی نسبمحبوبهتهران117

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323احمدیسعیدهتهران118

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323جعفری زاویهمهدیتهران119

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323مریدشاهرخ رضاتهران120

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323موسویسیده سمیهتهران121

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323فرخی مینامحسنتهران122

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323زنگانهمهدیتهران123

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323فهیمیمهدیتهران124

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323سارانیامیرتهران125

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330پیرمحمدزادهحسینتهران126

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330سلیم خانیمرتضیتهران127

1397032713970330مشهدیمعصومهتهران128
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330نیک نیارقیهتهران129
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330غفرانیزهراتهران130

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330غالمی نهوجیلیالتهران131

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330مروتیمرضیهتهران132

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330رودکرمیمحسنتهران133

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330بقاییجلیلتهران134

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330دالوندبهزادتهران135

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330مرادیذوالفقارتهران136

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330احمدیانفریباتهران137

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330مردانیمهتابتهران138

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330ابراهیمیروح انگیزتهران139

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330بهزادیمرجانتهران140

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330جبلهعلی اکبرتهران141

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330دستجانی فراهانیسعیدتهران142

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330قاسمی خیر آبادیمهدیتهران143

تایید1397030513970309PHPفروزنده هفشجانیفاطمهچهارمحال و بختیاری144

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری145

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری146



تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری147

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330سلیمیسعیدچهارمحال و بختیاری148

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330محققپروانهچهارمحال و بختیاری149

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری150

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری151

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309دالکهسکینهخراسان جنوبی152

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309دالورملیحهخراسان جنوبی153

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی154

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی155

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی156

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی157

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی158

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309باغستانیسمانهخراسان جنوبی159

تاییدایسیوکیت1397031913970323سعید زادهمحمودخراسان جنوبی160

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323خسرویزهرهخراسان جنوبی161

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323قلمیساراخراسان جنوبی162

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی163

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323طالبیریحانهخراسان جنوبی164

1397032713970406دهقانیحسینخراسان جنوبی165
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی166
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406سمیع پورداودخراسان جنوبی167
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406شرعیمریمخراسان جنوبی168
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406شریفیزهراخراسان جنوبی169
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406غفاریحسینخراسان جنوبی170
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406فرزامیمجتبیخراسان جنوبی171
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406فرسادآتناخراسان جنوبی172
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406فوداجیسمیهخراسان جنوبی173
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406قدیریهادیخراسان جنوبی174
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406قلمیساراخراسان جنوبی175
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406گویاسامانخراسان جنوبی176
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406مالکیعفتخراسان جنوبی177
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

1397032713970406میریفاطمهخراسان جنوبی178
اجرا در استان خراسان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(جنوبی
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی179

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330فنودیوحیدخراسان جنوبی180

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330طالبیریحانهخراسان جنوبی181

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330برهانیرضاخراسان جنوبی182

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330مرادیکبریخراسان جنوبی183

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی184



تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330مشفقیمهردادخراسان جنوبی185

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی186

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330جازبیعلیخراسان جنوبی187

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010عمرانیسمانهخراسان رضوی188

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309سیدیسیدمهدیخراسان رضوی189

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی190

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی191

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی192

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309صفائیآذرخراسان رضوی193

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی194

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323دانش بیانعلیخراسان رضوی195

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323رجائیاننرگسخراسان رضوی196

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی197

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323عاصمیفرشتهخراسان رضوی198

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323رادفرمسعودخراسان رضوی199

1397032713970330عراقیزیباخراسان رضوی200
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی201

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی202

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی203

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی204

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی205

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330عاصمیفرشتهخراسان رضوی206

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330راممرضیهخراسان رضوی207

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330محمدی مقدمحسینخراسان رضوی208

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330دانش بیانعلیخراسان رضوی209

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330سلیمانیمهدیخراسان رضوی210

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330محروقیسید امینخراسان رضوی211

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330رحیمی تقی آبادعلیرضاخراسان رضوی212

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309حسن زادهنسیبهخراسان شمالی213

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309منصوریامیرخراسان شمالی214

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323شاهیمنیژهخراسان شمالی215

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323ارغوانمیناخراسان شمالی216

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی217

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200سامیمریمخراسان شمالی218

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330یزدانیمرتضیخراسان شمالی219

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330رحیم زادهعلیخراسان شمالی220

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330رضایی حسینیسعیدخراسان شمالی221

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330طالب الحقسمیراخراسان شمالی222

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330شاهیمنیژهخراسان شمالی223

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330یزدانیپیمانخراسان شمالی224

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی225

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330گرایلوکیانوشخراسان شمالی226

تایید1397030513970309DREAMWEAVERمیرحسن زاده دزفولیکریمخوزستان227

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309نبگانیعبدالکاظمخوزستان228

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309دوام بدلیالخوزستان229

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323سیف قلیعلیرضاخوزستان230

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323غبیش نیاکفایتخوزستان231

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323مدنیسید سعدخوزستان232

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323منصوریمناخوزستان233

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323منصوریخدیجهخوزستان234

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330پویان فرباقرخوزستان235



تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330وفائی بکیانیعلیخوزستان236

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330جواد نژادغالمحسینخوزستان237

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330علیزادهسیروسخوزستان238

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330عادلپورسعیدخوزستان239

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330عبدی گراوندیبهروزخوزستان240

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330محمد زمانی پورامیرخوزستان241

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330بنی سعدنهضتخوزستان242

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330نفرسفید دشتیالهامخوزستان243

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330شیخی پورالهامخوزستان244

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330فرزاممعصومهخوزستان245

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330حیدریفاطمهزنجان246

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323فقیه رادهمازنجان247

1397032713970330شهیدی ارقینیالههزنجان248
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200دشتکیرحیمزنجان249

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330یادگاریشهرامزنجان250

1397032713970330فقیه رادهمازنجان251
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330سلیمیصغریزنجان252

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330سلیمانیمحمودزنجان253

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330زرگریفیروزهزنجان254

تایید1397030513970309PHPالهینرگسسمنان255

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309عرب یارمحمدیفهیمهسمنان256

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323مسلممحمدرضاسمنان257

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323عامریفاطمهسمنان258

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323تندهمهدیسمنان259

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330ارغوانیمحمدعلیسمنان260

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330خادمیمصطفیسمنان261

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330کریمیزهراسمنان262

تایید1397030513970309DREAMWEAVERنخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان263

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان264

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان265

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309آریانفرحسینسیستان و بلوچستان266

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkتوان پورمریمسیستان و بلوچستان267

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkنیک طالعزینبسیستان و بلوچستان268

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330برکسطاهرهسیستان و بلوچستان269

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان270

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323آریانفرحسینسیستان و بلوچستان271

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان272

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330بزرگزادهبهارهسیستان و بلوچستان273

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330ریکیمهریسیستان و بلوچستان274

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان275

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330کمحاجی امانسیستان و بلوچستان276

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان277

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330حیدریپریساسیستان و بلوچستان278

تایید1397030513970309PHPحبیبیفاطمهفارس279

تایید1397030513970309PHPقربانیابوالفضلفارس280

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309تاج پیکرزهرافارس281

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309رجبیمهسافارس282

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309عاشوریعلی اصغرفارس283



تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309بناییسعیدهفارس284

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309دارابیداریوشفارس285

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkپورباقرآرمینفارس286

تاییدایسیوکیت1397031913970323منصوریحمیدرضافارس287

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330 کریمیمیترافارس288

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330اولیاییرضافارس289

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330رمضانیعبدالرضافارس290

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330سعادتخواهمرتضیفارس291

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330صفائیانمحسنفارس292

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330عیساییعلیرضافارس293

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330کریمیمهدیفارس294

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323بناییسعیدهفارس295

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323رجبیمهسافارس296

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323عاشوریعلی اصغرفارس297

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323مرتضویمطهره ساداتفارس298

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323بردبارعبدالهفارس299

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323زراعتکارمحمدرضافارس300

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323مرتضویمطهره ساداتفارس301

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323تاج پیکرزینبفارس302

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323الله زارمحمودفارس303

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200قائدیابراهیمفارس304

1397032713970330احمدیسارافارس305
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330باستان پورغالمرضافارس306
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330عربزهرافارس307
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330مسعود فرزهرافارس308
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330مؤذنیاعظمفارس309
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330حسینیسیده فاطمهفارس310

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330الله زارمحمودفارس311

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330خوش نیت جهرمیوحیدفارس312

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330غالمیعلیرضافارس313

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330فرمنشمهدیفارس314

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330حق شناسابوطالبفارس315

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330رنجبرندافارس316

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330غالمی شهرآبادیجلیلفارس317

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330زارعی سکه روانیصدرالهفارس318

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330اکبرزادهغالمعباسفارس319

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330توکلیحمیدفارس320

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330حسینیغالمفارس321

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330حق پرستزین العابدینفارس322

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330اسدیمحمد حسینفارس323

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330ابراهیمیمهدیفارس324

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330دهقانیکامرانفارس325

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330بناییسعیدهفارس326

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330تاج پیکرزهرافارس327

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330رفعت مقامفاطمهفارس328

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330کاظمیقاسمفارس329

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330شهریورسانازفارس330



تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330بذرافشانمجتبیفارس331

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330سعیدپورمحمدرضافارس332

1397032713970330محمودپور کبابیانی فردشیواقزوین333
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

1397032713970330معدنی پورفاطمهقزوین334
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330حاجی نور محمدیحمیدهقزوین335

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330ایوبیزهرهقزوین336

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330صفدریمحمدعلیقم337

تایید1397030513970309PHPیوسفیجمالکردستان338

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330زارعیفریدهکردستان339

1397032713970330اسدیمظفرکردستان340
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330کریمیامجدکردستان341

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330خورشیدیافشینکردستان342

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330خوشنوازفاطمهکردستان343

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330نگاریوحیدکردستان344

تایید1397030513970309DREAMWEAVERرمضانی نژادفرشتهکرمان345

تایید1397030513970309DREAMWEAVERسرحدی نژادزهراکرمان346

تایید1397030513970309DREAMWEAVERمحمدیمیثمکرمان347

تایید1397030513970309PHPرشیدیمحبوبهکرمان348

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309دادگسترفاطمهکرمان349

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309متحدینراضیهکرمان350

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309امامی پوراحسانکرمان351

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309ایزدی کموییسکینهکرمان352

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309کیانیشیماکرمان353

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309زین الدینی میمندمهدیهکرمان354

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان355

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkدهقانیعلیکرمان356

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkصفرزاده پشت رودیمهدیهکرمان357

تاییدایسیوکیت1397031913970323پیلتنپژمانکرمان358

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323جعفرینادیاکرمان359

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323متحدینراضیهکرمان360

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323آرانحسینکرمان361

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323زارع زاده نوروزیمیناکرمان362

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323عامریعلیکرمان363

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323عرب پورداهوئیبتولکرمان364

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323محمدی قناتغستانیسعیدکرمان365

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323هاشمی نژادروح اهللکرمان366

1397032713970330صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان367
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330مولی زاده کارگرحسامکرمان368

1397032713970330کافیامیررضاکرمان369
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330محمدی گیسکیعلیکرمان370
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330رزم فرساالهامکرمان371

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330ارجمند قهستانیحسینکرمان372

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330مهدیزادهسیدمجیدکرمان373

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330صفری جعفرآبادیفریباکرمان374

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330محسنی تکلوجهان افروزکرمان375

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330خضری نژادقرائینصرتکرمان376

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330رکن الدینعلیرضاکرمان377



تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330رودباریرضاکرمان378

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330نصاریمحمدکرمان379

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330امامی پوراحسانکرمان380

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330بهرام نژادفرانککرمان381

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330خواجه حسنی رابرینجمهکرمان382

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330مکی آبادینرگسکرمان383

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330رشیدی زرندیسمیهکرمان384

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330صالحیعلیکرمان385

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010بامشادیافشینکرمانشاه386

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010هاشمیمریم الساداتکرمانشاه387

تایید1397030513970309PHPرحیمیفرشتهکرمانشاه388

تایید1397030513970309PHPسمرقندیمهتابکرمانشاه389

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308مرادیجوادکرمانشاه390

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkرحیمیفرشتهکرمانشاه391

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323سعیدی مجدرؤیاکرمانشاه392

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323نوذریشکوفهکرمانشاه393

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323نجومیسهیلکرمانشاه394

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323بی باکبرزوکرمانشاه395

1397032713970330یوسفیالهامکرمانشاه396
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330اسماعیلییونسکرمانشاه397

1397032713970330نوروزنژاد ارسالنکرمانشاه398
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330یزدانیسحرکرمانشاه399
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330فرامرزیحسینکرمانشاه400

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330دائمیمینوکرمانشاه401

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330بازانیهادیکرمانشاه402

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330غالمیمهردادکرمانشاه403

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330محمدیجوانمیرکرمانشاه404

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330رضایینسرینکرمانشاه405

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330عزیزپورزینبکرمانشاه406

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330فتحی پیرغیبیفرشتهکرمانشاه407

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330فرهنگیانمریمکرمانشاه408

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330کمالی فردشعلهکرمانشاه409

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330نورینازنینکرمانشاه410

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330رستمیحسینکرمانشاه411

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330هاشمیمریم الساداتکرمانشاه412

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330ویسی دیاربهمنکرمانشاه413

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد414

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkرضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد415

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323بهجتیبهمنکهگیلویه و بویراحمد416

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد417

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد418

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد419

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200مظفریانسید مهدیکهگیلویه و بویراحمد420

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد421

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330سبزپورمژگانکهگیلویه و بویراحمد422

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد423

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد424

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد425

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد426

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد427



تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330نوشادی دم طسوجولیکهگیلویه و بویراحمد428

تایید1397030513970309DREAMWEAVERفضلیسمیهگلستان429

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkسیدیسیدصادقگلستان430

تاییدایسیوکیت1397031913970323طاهریابراهیمگلستان431

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397031913970323شموشکیمرضیهگلستان432

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330دزیانیمریمگلستان433

1397032713970330خدادادیمحمدگلستان434
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330خلیلیهوشنگگلستان435
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330قربانعلیمحمدگلستان436
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان437
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330کریمیحسینگلستان438

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330هدایت پناهرحمانگلستان439

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330فضلیسمیهگلستان440

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330جهان تیغعلی اصغرگلستان441

تاییدروانشناسی تربیتی1397032713970330مهدویحسنگلستان442

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309اکباتانی نژادشبنمگیالن443

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309شاهرخ زادهحسینگیالن444

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323شاهرخ زادهحسینگیالن445

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن446

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323سعادت میر قدیمسیدتقیگیالن447

1397032713970330فتحی میاردانمریمگیالن448
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330المئیعلیرضاگیالن449

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330عیسی زادهامیرگیالن450

1397032713970330اکباتانی نژادشبنمگیالن451
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330خجستهمهدیگیالن452

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330فالح علی پورارباستانرامینگیالن453

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330افضلیمرجانگیالن454

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330شادفلک دهیمحدثهگیالن455

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330صالحیسید علیگیالن456

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330یزدانی صفتصادقگیالن457

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330پیله ورعزیزگیالن458

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330حسین زاده کاسانیلیالگیالن459

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330دشتبانمهدیگیالن460

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330کمالی خرم رودمهدیگیالن461

تایید1397030513970309DREAMWEAVERحسینی زادهپریوشلرستان462

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010تقی پورهادیلرستان463

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309عالی پورمهردادلرستان464

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309خسرویروح اهلللرستان465

تاییدایسیوکیت1397031913970323نوری عالممحمدلرستان466

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323نورعلیسعیدلرستان467

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323خسرویروح اهلللرستان468

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323بازوندروح الهلرستان469

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323ذوالفقاریافشینلرستان470

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323سپهوندعلیلرستان471

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323فزونگریمجیدلرستان472

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323همتیمیثملرستان473



تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323یاری برئیعزیز الهلرستان474

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323قیطاسیحسنلرستان475

1397032713970330مدیریسهیاللرستان476
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200هوشمندیحسنلرستان477

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397032713970330خوشناموندزیبالرستان478

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330مسلمیعلیلرستان479

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330جابری شهریمحمد رضالرستان480

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330زمانی وردیمهرانلرستان481

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330ضرونیکیومرثلرستان482

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1397032713970330سیفیمژگانلرستان483

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330گودرزیوحیدلرستان484

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330سپهوندعلیلرستان485

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330ذوالفقاریافشینلرستان486

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330ساالروندلیاللرستان487

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397032713970330هادی پورمعصومهلرستان488

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010یعقوبی سورکیمحسنمازندران489

تاییدایسیوکیت1397031913970323عبدالملکیعلیمازندران490

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330طاهریهدیه الساداتمازندران491

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323جمالیسید حمزهمازندران492

1397032713970330خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران493
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

1397032713970330یعقوبی سورکیمحسنمازندران494
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

1397032713970330رهپور علمداریپروینمازندران495
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397032713970330قلی زاده مرزناکییوسفمازندران496
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330خالقی مقدم رستمیفاطمهمازندران497

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران498

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330طالئی رادطهمازندران499

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330دشتیجلیلمازندران500

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330کریمائی کله بستیمحمودمازندران501

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330پزشکیافشینمازندران502

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330حقیقیآزادهمازندران503

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330حمزه نیامیمنهمازندران504

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397032713970330یخکشیفرزانهمازندران505

تایید1397030513970309DREAMWEAVERمظفریانحسینمرکزی506

تایید1397030513970309MS PROJECT 2010حسینیسید جالل الدینمرکزی507

تایید1397030513970309PHPهنرمنداقدسمرکزی508

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309جعفریمحمد رضامرکزی509

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309عسگریاکرممرکزی510

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309مقدسیمهتابمرکزی511

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397030513970309سعیدیگلبرگمرکزی512

تایید3مولد قدرت تخصصی مزدا 1397030513970308ظهیریحسنمرکزی513

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkخلیلی درمنیالهاممرکزی514

تایید+                              1397031913970323CompTIA - Networkغالمیبانومرکزی515

تاییدایسیوکیت1397031913970323احمدییاسرمرکزی516

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397031913970330صفریآمنهمرکزی517

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323کمال آبادیفاطمهمرکزی518

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323عباسیزینتمرکزی519

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323آزادیمژگانمرکزی520



تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200اکبریعلیرضامرکزی521

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200رستمیحمیدرضامرکزی522

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330ادیغمریممرکزی523

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330باقری شتریهاکرممرکزی524

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330حیدریجاللمرکزی525

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330توکلیمهرانمرکزی526

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330قاسمی پورمریممرکزی527

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330جاویدان فربهناممرکزی528

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی529

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330باقریزهرامرکزی530

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330دانایی فردمهدیمرکزی531

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323امیدواریفرزادهرمزگان532

تایید1مولد قدرت مقدماتی1397031913970323ذاکریحسینهرمزگان533

تایید مقدماتی1397032713970330PLC-S7-1200رحمانیان کوشککیعلی اصغرهرمزگان534

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330بهمن زادهمریمهرمزگان535

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330امیدواریفرزادهرمزگان536

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330بهنامیاصغرهرمزگان537

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330ذاکریحسینهرمزگان538

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330معین نیاکاظمهرمزگان539

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397032713970330رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان540

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCامیریامیرحسینهمدان541

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCبنی اردالنحجت الههمدان542

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCپاروندپوریاهمدان543

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCرستمیاسماعیلهمدان544

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCرنجبردارسعیدهمدان545

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCزمانی امیریعلیهمدان546

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCسهرابیرضاهمدان547

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCصارمیمعراجهمدان548

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCصفریعلیهمدان549

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCقنبری صالحمحمدهمدان550

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCمسکینیسید حسنهمدان551

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCمقدسیعباسهمدان552

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCمکاری همدانیناصرهمدان553

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCنظریعلیهمدان554

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCهوشمندی شجاعامیرهمدان555

تایید(اجرا در استان همدان)B مقدماتی 1397030513970309PLCونائیحبیبهمدان556

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309کریمیفاطمههمدان557

1397031913970323احمدی حشمتیهنسرینهمدان558
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323احمدی مالیریمرضیههمدان559
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323الوندیجابرهمدان560
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323الیاسیعلیرضاهمدان561
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323امیدیاکرمهمدان562
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323بزرگنسرینهمدان563
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323پاروندپوریاهمدان564
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323چراغی وشمحمد مهدیهمدان565
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید



1397031913970323حسینیمجتبیهمدان566
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323حصارخانیمحمدهمدان567
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323رنجبردارسعیدهمدان568
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323سهرابی فردفرحنازهمدان569
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323شمسیعاطفههمدان570
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323عبداله پورحسنهمدان571
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323فریدنیامجیدهمدان572
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323کرمیعلیهمدان573
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323مسکینیسید حسنهمدان574
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323مقدسیعباسهمدان575
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323هوشمندی شجاعامیرهمدان576
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397031913970323وزینی افشارمصطفیهمدان577
اجرا در استان )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

(همدان
تایید

1397032713970330سوریعلیرضاهمدان578
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397032713970330حاتمیمجتبیهمدان579

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330بهرامی عابدسمیههمدان580

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330سلیمانیمرتضیهمدان581

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330دوستخواهحمیدهمدان582

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1397032713970330مجیدیرسولهمدان583

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330سلیمانیسروشهمدان584

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1397032713970330سهرابیمحمد مهدیهمدان585

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330عابدیآرزوهمدان586

تاییدA+تکنیسین فنی سخت افزار 1397032713970330مرادینرگسهمدان587

تاییدخودروهای هیبردی1397032713970330کریمیاحمدهمدان588

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330زندیلیالهمدان589

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330ترکاشوندعطیههمدان590

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330شهبازیفاطمههمدان591

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397032713970330مرادیشیرینهمدان592

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309تفکری بافقیسیمایزد593

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309دهقانزاده بافقیسکینهیزد594

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397030513970309فتوحی بافقیعظیمهیزد595

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد596

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397030513970309طباطبائیزهراالساداتیزد597

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309رفیعی مجومرداعظمیزد598

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397030513970309زندیاناردشیریزد599

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397031913970323دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد600

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323صمصام آبادمزرعه آخونداعظمیزد601

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397031913970323فتوحی بافقیعظیمهیزد602

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323برزگریمریمیزد603

تاییدروانشناسی یادگیری1397031913970323توکلی اله ابادیلیالیزد604



تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1397031913970323کمالیانفاطمهیزد605

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323رفیعی مجومرداعظمیزد606

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397031913970323زندیاناردشیریزد607

1397032713970330نجاری طزرجانیفاطمهیزد608
MCSA: Administering Windows Server 

2012(70-411)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330دانشور مروستنجمهیزد609

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1397032713970330زارعنسرینیزد610

تایید(1)دکوراسیون داخلی در صنایع چوب 1397032713970330صمصام آبادمزرعه آخونداعظمیزد611

تاییدروشهای ارائه مطلب1397032713970330معصومیالهامیزد612

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397032713970330صالحعلیرضایزد613

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397032713970330فالحتیسمانهیزد614

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330عامل هوشمندمحمدرضایزد615

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330کرمیحمید رضایزد616

تاییدREVIT STRUCTUREنرم افزار 1397032713970330میرطبائیسید محمدیزد617

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


