
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان مربیردیف

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207مسعودیمحمدرضااذربایجان شرقی1

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkدولتجوسانازاذربایجان شرقی2

تایید1397120413971207DREAMWEAVERولی پورعلیرضااذربایجان شرقی3

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی4

تاییدتحلیل بورس1397120413971207اجلیزهرااذربایجان شرقی5

تاییدتحلیل بورس1397120413971207محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی6

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207سربازیحسناذربایجان شرقی7

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207فتحی بلویردیصابراذربایجان شرقی8

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی9

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207امیرمحمدیانسیمیناذربایجان شرقی10

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207عبادیآمنهاذربایجان شرقی11

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207نویدسهیالاذربایجان شرقی12

تایید1397121113971214FLASHپورحیدررباباذربایجان شرقی13

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی14

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214نوجوانسیمااذربایجان شرقی15

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214سلطانی فرعادلاذربایجان شرقی16

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214محمد حسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی17

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214باالئیمحسناذربایجان شرقی18

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215باقی ایلخچیصمداذربایجان شرقی19

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214سربازیحسناذربایجان شرقی20

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215رضائیحبیباذربایجان شرقی21

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی22

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214شیرینینیراذربایجان شرقی23

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214کریمیعزیزهاذربایجان شرقی24

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی25

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی26

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214عبدلیاکبراذربایجان شرقی27

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalمهرویانعلیرضااذربایجان شرقی28

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221احبابمریماذربایجان شرقی29

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221فرزانسولمازاذربایجان شرقی30

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222رضائیحبیباذربایجان شرقی31

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222صولتیکریماذربایجان شرقی32

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی33

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221خمسهجباراذربایجان شرقی34

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی35

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207شکری یولقون آقاجصدیفاذربایجان غربی36

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی37

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207محمدیفرخاذربایجان غربی38

	1397120413971207رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی39 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید1397120413971207PET3-Bکریمیعثماناذربایجان غربی40

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی41

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207سید علویمیر محموداذربایجان غربی42

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی43

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208ابراهیمیامیراذربایجان غربی44

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206کریمیعلیاذربایجان غربی45

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207پاک نژادجعفراذربایجان غربی46

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207پارسانیامعصومهاذربایجان غربی47

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207خلیلیمعصومهاذربایجان غربی48

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی49

تاییدتحلیل بورس1397120413971207رشیدیشلیراذربایجان غربی50

تاییدتحلیل بورس1397120413971207مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی51

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207سهرابیشیدااذربایجان غربی52

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207میر یوسفیمیر یوسفاذربایجان غربی53

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208روشنیبهمناذربایجان غربی54
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تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208کریم دختمحموداذربایجان غربی55

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208احمدپورسجاداذربایجان غربی56

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207مهرآبادیسیده زهرااذربایجان غربی57

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207امیدیسیف الدیناذربایجان غربی58

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214افسونآکواذربایجان غربی59

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی60

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی61

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221افتخاریداوداذربایجان غربی62

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221حمیدیولیاذربایجان غربی63

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215بهروزیالمیرااذربایجان غربی64

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی65

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214پارسانیامعصومهاذربایجان غربی66

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214خلیلیمعصومهاذربایجان غربی67

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214محمد پورشلیراذربایجان غربی68

تاییدتراریوم1397121113971214قربان نژادسودابهاذربایجان غربی69

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214خندانیسینااذربایجان غربی70

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214نجیب فرعلیاذربایجان غربی71

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214شمسیمهدیاذربایجان غربی72

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214قنبرنژاد علی آبادوحیداذربایجان غربی73

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214پناه دوستمولوداذربایجان غربی74

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی75

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214رحمانیمیثماذربایجان غربی76

تاییدمبانی رنگ1397121113971214ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی77

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214نعمتیخسرواذربایجان غربی78

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalبادگیوفاروقاذربایجان غربی79

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalصمیمیولیاذربایجان غربی80

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221رحمانیحمیداذربایجان غربی81

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی82

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221مسعودنیااسماعیلاذربایجان غربی83

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221مولودیانامیراذربایجان غربی84

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221سهرابیشیدااذربایجان غربی85

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221آیرمپروانهاذربایجان غربی86

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221بالکی پورقادراذربایجان غربی88

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221کردسلیماناذربایجان غربی90

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221کاظمیمریماذربایجان غربی91

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221سید علویمیر محموداذربایجان غربی92

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی93

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221شیخیابوبکراذربایجان غربی94

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی95

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221رشیدیشلیراذربایجان غربی96

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی97

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222پارسانیامعصومهاذربایجان غربی98

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی99

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221محمدیمسعوداذربایجان غربی100

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207حیدریاحمداردبیل101

	1397120413971207محمدیهمتاردبیل102 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید1397120413971207DREAMWEAVERقاسمیسولمازاردبیل103

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207آذری سقرلواصغراردبیل104

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207توکل پوررودابهاردبیل105

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل106

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207ایمانپور مغوانمهنازاردبیل107

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207آرماتمعصومهاردبیل108

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207رسالتیسهیالاردبیل109

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207مختارپورهشجیناعظماردبیل110

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207نورانیراضیهاردبیل111

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207رخشیدنمنصوراردبیل112

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207غفارزاده عوریناهیداردبیل113

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207فرجی داود خانیایرجاردبیل114



تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207هژبریزهرااردبیل115

تاییدخراطی1397120413971207سعادتیسورهاردبیل116

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207اسدی شریفبهبوداردبیل117

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207پور آزادزهرااردبیل118

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207شجاعی پتلومطلباردبیل119

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207فرج پورنیریزهرااردبیل120

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207نوروندوله زاقردماهیدهاردبیل121

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207اصغری کله سر لورقیهاردبیل122

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل123

تایید2مولد قدرت 1397120413971207بهروزداوراردبیل124

تایید1397121113971214FLASHعسگریهاجراردبیل125

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214حسنی اندبیلیرقیهاردبیل126

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214باالئیمحمدرضااردبیل127

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214توکل پوررودابهاردبیل128

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214افزونفرانکاردبیل129

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214شریفی هشجینعفتاردبیل130

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214جوهری پیرایوتلواباذراردبیل131

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214عبدلیمحمداردبیل132

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214کوهی شوردرقبهروزاردبیل133

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214سلیمانیانزهرااردبیل134

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214شیرازی مجرهعلیاردبیل135

1397121813971221بهروشمجتبیاردبیل136
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221میرزائیقادراردبیل137

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221عبدل زاده قره آغاجسکینهاردبیل138

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221اسداللهی کوالنیولیاردبیل139

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221شیرین زادهداوداردبیل140

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل141

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222محمدی جبه دارپرویزاردبیل142

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221اسمعیلی احمد آبادیعلیاردبیل143

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221باالئیمحمدرضااردبیل144

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkشفیعیآزادهاصفهان145

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkموسویصدیقه ساداتاصفهان146

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateامامیسیدمجیداصفهان147

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateعزیزیمنصورهاصفهان148

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012باتوکلمنصورهاصفهان149

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207افالکیسارااصفهان150

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206بابائی زادهمحمدرضااصفهان151

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207خداشناسمه جبیناصفهان152

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207خورشیدیمرضیهاصفهان153

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215اسکندری مطلقمسلماصفهان154

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215افشاریشهربانواصفهان155

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215ایرانپور مبارکهزهرهاصفهان156

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215خیریفریداصفهان157

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215زمانی علویجهمرضیهاصفهان158

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215سلطانیحسنعلیاصفهان159

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215سلمانیان سجزئیمعصومهاصفهان160

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215شمس محمدیفاطمه زهرااصفهان161

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215شیرانی الیادرانیاسیهاصفهان162

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215صادقی فروشانیمرضیهاصفهان163

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215صرامی فروشانیمرضیهاصفهان164

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215طوقیریحانهاصفهان165

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215کاظمیسارااصفهان166

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215مسلم زادهندااصفهان167

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215مونسیان اصفهانیعلیاصفهان168

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215نصرآزادانیبهاراصفهان169

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215وفائیفاطمهاصفهان170

تایید(اجرا در استان اصفهان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215یاوریاسماعیلاصفهان171

تاییدتحلیل بورس1397120413971207اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان172



تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207رضادختمحسناصفهان173

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207آقاجانیبهروزاصفهان174

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207علینقی جمالوئیفاطمهاصفهان175

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207نمدیان  مجردنرگساصفهان176

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207نمدیان مجردمریماصفهان177

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207علی نقی نایینیمحسناصفهان178

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208بهرامی کرکوندیمحمداصفهان179

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207باغستانی آرانیجنت خانماصفهان180

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207آقاجانیمحسناصفهان181

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207احمدپورفرزاداصفهان182

تایید1397121113971214FLASHشب خوانمرضیهاصفهان183

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214شریفی پیرجلحمیداصفهان184

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214نجفی افوسیمهدیاصفهان185

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214مالک نهتانیسعیداصفهان186

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214نصیری خوزانیحمید رضااصفهان187

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215راونجیفاطمهاصفهان188

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214سلطانیانفروغاصفهان189

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214نمدیان مجردمریماصفهان190

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214جبرائیلی ریزیمهدیاصفهان191

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214ابوالحسنی آرانیاحساناصفهان192

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان193

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214فرصتیامیرحسیناصفهان194

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214ایروانی محمد آبادیسعیدهاصفهان195

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214فالح زادهمریماصفهان197

تاییدمبانی رنگ1397121113971214جهانگردصغرااصفهان198

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214ادریسی ارانیمحمداصفهان199

تایید تذهیب1397121813971221افریچهمینااصفهان200

تایید تذهیب1397121813971221زنگنهپرویناصفهان201

تایید تذهیب1397121813971221نصرمنشزهرااصفهان202

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalاحمدپورفرزاداصفهان203

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalفریورمریماصفهان204

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221کرمیانزهرااصفهان205

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221افالکیسارااصفهان206

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221مهرابیعلیاصفهان207

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221حسینی دارانیفریبااصفهان208

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222آقایی حسین آبادیمریماصفهان209

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222رحمتیانحسیناصفهان210

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222توسلی فارفانیاکبراصفهان211

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222شریفعظیمهاصفهان212

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222نژادمحمدیاسماعیلاصفهان213

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221جعفری باغملکیعصمتاصفهان214

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221حاجی کتابی تلک آبادیطاهرهاصفهان215

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان216

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207ابراهیمیبهزادالبرز217

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207پازکیعبدالحسینالبرز218

	1397120413971207بخشیمهردادالبرز219 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید1397120413971207PET3-Bشافعیآریوالبرز220

تایید1397120413971207PET3-Bشهبازیاشرفالبرز221

تایید1397120413971207PET3-Bمعدنیپژمانالبرز222

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207آقا محمدی شندیپرویزالبرز223

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207اسداللهی مهرخدیجهالبرز224

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز225

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207میرزاوندکامرانالبرز226

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208حقیقی ازگمینادرالبرز227

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207واشقانی فراهانیداریوشالبرز228

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207پهلوانیعلی رضاالبرز229



تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208حسینقلی زادهعلیرضاالبرز230

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214شکوری فرفرشادالبرز231

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221دیر بازمحمد هادیالبرز232

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221عزتیبیژنالبرز233

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215بهره مندزنیکانلوحسنالبرز234

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214ابوالفضلیالههالبرز235

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214رضاییروح الهالبرز236

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214دهقان دره شیریصدراالبرز237

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214نوروزیمحسنالبرز238

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214رحیمیفاطمهالبرز239

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214کلهرمحمودرضاالبرز240

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214میرزاوندکامرانالبرز241

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214جمشیدیبیژنالبرز242

1397121813971221خزاییمهدیالبرز243
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید تذهیب1397121813971221شیرازی میگونشبنمالبرز244

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalساالروندمحبوبهالبرز245

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221گرجیمهرانالبرز246

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221شکوری فرفرشادالبرز247

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221خلج زادهعلیرضاالبرز248

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221صنعتیحسنعلیالبرز249

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012خسروی چقاماهیمحمدجوادایالم250

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207علی حسینیزهراایالم251

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206نظری زادمجتبیایالم252

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207اله مرادی ده باالئیبهمنایالم253

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207حسین آبادیمصطفیایالم254

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207فتح اللهیصادقایالم255

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207احمدیانهوشنگایالم256

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207شفیعیمعصومهایالم257

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207محسنیخدیجهایالم258

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207نرگسیفرزادایالم259

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214شفیعیمعصومهایالم260

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214کاویانیطاهرهایالم261

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214خرمینسرینایالم262

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214کامرانمعصومهایالم263

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214گل نظریمهتابایالم264

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214نورمحمدی ده باالئیمهوشایالم265

تاییدتراریوم1397121113971214حسین آبادیمصطفیایالم266

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215ساراییفرحنازایالم267

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214ناصریجوادایالم268

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214عباس زادهزهراایالم269

1397121813971221کیانلوییعلیایالم270
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221شفیعیمعصومهایالم271

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222قنبریشهینایالم272

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222غالمیفرهادایالم273

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221خسروی چقاماهیمحمدجوادایالم274

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221کولیوندبابکایالم275

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221ناصریجوادایالم276

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221نظری زادمجتبیایالم277

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateجاویدرضابوشهر278

1397120413971208رضاییاشرفبوشهر278
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207باقریحسینبوشهر280

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208تنگستانیمحمد جاویدبوشهر281

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208چاه شوریغالمحسینبوشهر282

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208داودیابراهیمبوشهر283



تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207غالمیمرضیهبوشهر284

تایید2مولد قدرت 1397120413971207حیدریمحمدبوشهر285

تایید2مولد قدرت 1397120413971207قاسمیمحسنبوشهر286

تایید1397121113971214FLASHسراجی زادهسکینهبوشهر287

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215شاهگلیفرشیدبوشهر288

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214سراجی زادهکبریبوشهر289

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215بی باکاصغربوشهر290

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215رضائیاشرفبوشهر291

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215شمسی زادهحسینبوشهر292

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر293

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214احمدیماشاءالهبوشهر294

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214لیراوی دیلمیرضابوشهر295

تاییدمتره و برآورد1397121113971214حیدریداودبوشهر296

1397121813971221احمدی خواهآرشبوشهر297
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید تذهیب1397121813971221سراجی زاده کبریبوشهر298

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221سعیدیفرحنازبوشهر299

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207اسماعیلیسیاوشتهران300

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207محسنیداودتهران301

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208احمدیسعیدهتهران302

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208اسماعیلیغالمرضاتهران303

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208بکایی زوارهعفتتهران304

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208بهزادیمرجانتهران305

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208بهینه گلرودباریاصغرتهران306

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208بیکی ورزنهمحمد رضاتهران307

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208پرداللیالتهران308

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208تک بندرضاتهران309

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208حسین زادهمحمودتهران310

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208حسینیسید محسنتهران311

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208ذالیمحسنتهران312

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208شاه محمدیزهراتهران313

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208فیلسوفلیالتهران314

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208قشقاییرضاتهران315

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208کریم حقیپریساتهران316

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208کریمیحمیدرضاتهران317

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208کریمیمحمدتهران318

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208نریمانیاحمدتهران319

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208نصیریبیژنتهران320

تایید(اجرا در استان تهران) کارآفرینی مقدماتی 1397120413971208یزدانیحسینتهران321

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkصنیعیرایناکتهران322

تایید1397120413971207DREAMWEAVERرضوی جاجائیمریم ساداتتهران323

تایید1397120413971207PET3-Bاردالنیسعیدتهران324

تایید1397120413971207PET3-Bشعبانینیلوفرتهران325

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207مطلبی نژادعلی اصغرتهران326

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207نیک جوپیوندتهران327

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207ابوطالبیوحیدتهران328

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207جبلهعلی اکبرتهران239

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207جبلیعلی رضاتهران330

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207عبدالوندعلی رضاتهران331

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207قرایی نسبمحبوبهتهران332

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207ولی زاده کوچهلیالتهران333

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208اسدی فروتقهمحمدباقرتهران334

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207فروغیسجادتهران335

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208دالوندبهزادتهران336

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207یوسفی فشکیامیدتهران337

تایید2مولد قدرت 1397120413971207فدائی اردستانیمجتبیتهران338

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214پورحسن مهربانانسیهتهران339

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214سارانیامیرتهران340

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214ندرلوزینبتهران341



تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214ذالیمحسنتهران342

تاییدتراریوم1397121113971214کوکبیحمیدهتهران343

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214عزیزیانمیالدتهران344

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214خانیرضاتهران345

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران346

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214دوست محمدیفاضلتهران347

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214حسینیآزادهتهران348

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214آموزگارمریمتهران349

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214پسیانحمیدهتهران350

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214حاجی مالمحمدطاهرساراتهران351

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214صنیعیرایناکتهران352

تاییدمتره و برآورد1397121113971214خوش آمدیعرفانتهران353

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214مهمیوندمحمدرضاتهران354

1397121813971221سازمندعلیرضاتهران355
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012دلقندیحمید رضاتهران356

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221ابراهیمیروح انگیزتهران357

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221اسدیمرضیهتهران358

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221عرش وزانعلیتهران359

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221اعرافی بیرقاسماعیلتهران360

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221برومند خشکبیجاریفاطمهتهران361

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221رودکرمیمحسنتهران362

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221فدائی اردستانیمجتبیتهران363

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221خلیقیمحمدتهران364

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221قاسمیمصطفیتهران365

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221نیک جوپیوندتهران366

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221بختیاریحمید رضاتهران367

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221پروصدیقهتهران368

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207امینی خوئییوسفچهارمحال و بختیاری369

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری370

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221صیدالی جوانمردیمحمودچهارمحال و بختیاری371

تاییدتراریوم1397121113971214نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری372

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215ابوطالبی چالشتریحانیهچهارمحال و بختیاری373

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری374

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری375

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری376

تاییدمبانی رنگ1397121113971214سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری377

تاییدمتره و برآورد1397121113971214نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری378

1397121813971221نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری379
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214رئیسی نافچیعبدالکریمچهارمحال وبختیاری380

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkجمشیدی  مقدمصادقخراسان جنوبی381

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207سمیع پورداودخراسان جنوبی382

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207دالکهسکینهخراسان جنوبی383

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207مشفقیرضاخراسان جنوبی384

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207دهقانیحسینخراسان جنوبی385

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214برهانیرضاخراسان جنوبی386



تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214جمالیسعیدهخراسان جنوبی387

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214سعیدزادهمحبوبهخراسان جنوبی388

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214شهریاریسمیهخراسان جنوبی389

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214صادقی نژادطاهرهخراسان جنوبی390

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی391

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215شرعیحسینخراسان جنوبی393

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215مشفقیرضاخراسان جنوبی394

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی395

تاییدتراریوم1397121113971214بخشی پورزینبخراسان جنوبی396

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی397

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214قورچائیموسیخراسان جنوبی398

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214فرزادعباسخراسان جنوبی399

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215چینیمحسنخراسان جنوبی400

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215مشمولحسینخراسان جنوبی401

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221شرعیحسینخراسان جنوبی402

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221شجریالهامخراسان جنوبی403

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221سبزه جومحمدخراسان جنوبی404

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221میریفاطمهخراسان جنوبی405

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی406

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222فرشادمهدیخراسان جنوبی407

	1397120413971207قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی408 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkعراقیزیباخراسان رضوی410

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateمیرجلیلیامینخراسان رضوی411

تایید1397120413971207PET3-Bشیبانیهاشمخراسان رضوی412

تایید1397120413971207PET3-Bمرکبیسارا ساداتخراسان رضوی413

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208اسدیفاطمهخراسان رضوی414

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208اسدیمحمد مهدیخراسان رضوی415

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208انزواییآزادهخراسان رضوی416

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208بابازادهنسرینخراسان رضوی417

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208بلوکزریخراسان رضوی418

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208پیله وروطن دوستمژگانخراسان رضوی419

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208دانش بیانعلیخراسان رضوی420

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208شیفتهزهرهخراسان رضوی421

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208صبریحسنخراسان رضوی422

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی423

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208طاهریمعصومهخراسان رضوی424

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208عزتیسعیدهخراسان رضوی425

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208عزیزی قومیمهینخراسان رضوی426

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی427

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی428

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208گلزارنیامجتبیخراسان رضوی429

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208لطفیسمیهخراسان رضوی430

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208محروقیسید امینخراسان رضوی431

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208مردانینوید رضاخراسان رضوی432

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397120413971208یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی433

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی434

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی435

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208رادفرمسعودخراسان رضوی436

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208سیدیسیدمهدیخراسان رضوی437

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208نخعی مقدممسعودخراسان رضوی438

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی439

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207رستگارمقدم مؤدبعلیرضاخراسان رضوی440

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207حیدرینداخراسان رضوی441

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207رشنوادیمحمدرضاخراسان رضوی442

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207شایگان مقدمافسانهخراسان رضوی443

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207عبدیطیبهخراسان رضوی444

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی445

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214خجسته الئینمجتبیخراسان رضوی446

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221کوشکباغیمهدیخراسان رضوی447



تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی448

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215ساری زادهسیدحمیدخراسان رضوی449

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی450

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214نادرخویخاطرهخراسان رضوی451

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی452

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214ده جوریانداودخراسان رضوی453

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214سروری یدکیرضاخراسان رضوی454

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی455

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215خرسند کتلرعلمدارخراسان رضوی456

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214نظریملیحهخراسان رضوی457

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214پرستار یدکمحمد ابراهیمخراسان رضوی458

1397121813971221رحیمی تقی آبادعلیرضاخراسان رضوی459
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalساری زادهسیدحمیدخراسان رضوی460

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221برات زادهرضاخراسان رضوی461

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221رسولینجمه بیگمخراسان رضوی462

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221رهنمافرنوشخراسان رضوی463

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221.رحمتیمحمدخراسان رضوی464

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221معصومیامینخراسان رضوی465

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی466

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی467

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221فرازمندیمحسنخراسان رضوی468

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221حسین زادهعلیخراسان رضوی469

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221جنتیرضاخراسان رضوی470

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221ترذالرضاخراسان رضوی471

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221عابدمحمدخراسان رضوی472

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221مرادیرضاخراسان رضوی473

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی474

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی475

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221رضائیراضیهخراسان رضوی476

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222رجائیاننرگسخراسان رضوی477

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی478

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی479

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222پایدار رود معجنیعلیرضاخراسان رضوی480

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221ذاکری کالتفریدخراسان رضوی481

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221فخریانعذراخراسان رضوی482

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221مظاهریفهیمهخراسان رضوی483

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی484

تایید1397120413971207DREAMWEAVERآرامعاقلهخراسان شمالی485

تایید1397120413971207DREAMWEAVERکالته عربیالههخراسان شمالی486

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateآرادیعقوبخراسان شمالی487

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateرحیمی دوینامیرمحمدخراسان شمالی488

تایید1397120413971207PET3-Bساالریایرجخراسان شمالی489

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207حسین نیامریمخراسان شمالی490

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207محمدیمجتبیخراسان شمالی491

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207عبدیمحسنخراسان شمالی492

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207صادقیمصطفیخراسان شمالی493

تاییدخراطی1397120413971207رزمیارولیخراسان شمالی495

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207صدریمحالخراسان شمالی494

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی495

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208رحیمیاحمدخراسان شمالی496

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207اسکندریانعلیخراسان شمالی497

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214حسین نیامریمخراسان شمالی498

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی499

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی500

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214یزدانیپیمانخراسان شمالی501

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214رستمیعلیرضاخراسان شمالی502



تاییدمتره و برآورد1397121113971214سعادتیوحیدخراسان شمالی503

تاییدمتره و برآورد1397121113971214صدریمحالخراسان شمالی504

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214بیک محمدیاحمدخراسان شمالی505

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214خطیبیشهاب الدینخراسان شمالی506

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214رزمیارولیخراسان شمالی507

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214صحت پورحسینخراسان شمالی508

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214کوهستانیباقرخراسان شمالی509

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221قاسم آبادیمحمدخراسان شمالی510

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221موسویصدیقهخراسان شمالی511

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی512

تایید1397120413971207DREAMWEAVERداودی اهوازیموناخوزستان513

تایید1397120413971207DREAMWEAVERنجاتیطاوسخوزستان514

تایید1397120413971207PET3-Bمیاحعلیخوزستان515

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207نادر زادهیوسفخوزستان516

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207عابدینی ملک آبادیامیرخوزستان518

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207موسویسید مهدیخوزستان519

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207عامریانمحمدخوزستان520

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207کاله کجامینخوزستان521

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207نژاد حسینیسید علیخوزستان522

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207جرفیمهدیخوزستان523

تاییدتحلیل بورس1397120413971207رستگارنگینخوزستان524

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207حیاتیان نسبماشاءالهخوزستان525

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207سالمتخلیلخوزستان526

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207جمالیعبدالهخوزستان527

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207دانش پرورحمیدخوزستان528

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207یزدیشهینخوزستان529

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207یوسفیروح اهللخوزستان530

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207حسین پورمحمدخوزستان531

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207صوفیعارفخوزستان532

تاییدخراطی1397120413971207صادقیافسانهخوزستان533

تاییدخراطی1397120413971207غالمیزهرهخوزستان534

تاییدخراطی1397120413971207که کشانمائدهخوزستان535

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207حیدری فردسمیهخوزستان536

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207صانعی دهکردینسرینخوزستان537

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207احمدی نیافاطمهخوزستان538

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207فالحتیخدیجهخوزستان539

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207صوفیمحسنخوزستان540

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207مطیعی فرمنصورهخوزستان541

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207جاسمی منفردجمیلهخوزستان542

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207فروزانی بهبهانیلیالخوزستان543

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207کوتینداخوزستان544

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207ناصریلیالخوزستان545

تایید1397121113971214FLASHنجاتیطاوسخوزستان546

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214اورش محمود صالحیآزادهخوزستان547

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214فروزانی بهبهانیلیالخوزستان548

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214کوتینداخوزستان549

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214شکاری سردشتطیبهخوزستان550

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214نادر زادهیوسفخوزستان551

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221عباسی فردنجمخوزستان552

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215موسویزینبخوزستان553

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215یاللیشهالخوزستان554

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214آراستهعبدالنبیخوزستان555

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214رشید پورهوشنگخوزستان556

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215بالیدهنرجسخوزستان557



تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215بلمچیشقایقخوزستان558

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215غالمیزهرهخوزستان559

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214حزبازادهاسماعیلخوزستان560

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214مفتوحلیالخوزستان561

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214جمالیعبدالهخوزستان562

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214حاجتعبدالهخوزستان563

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214حسین پورمحمدخوزستان564

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214خمیسیسعیدخوزستان565

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214یوسفیروح اهللخوزستان566

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214بهوندینریمانخوزستان567

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214عوفیمحمدخوزستان568

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214کماییمجیدخوزستان569

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215عساکر پورناصرخوزستان570

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214محمدیشرارهخوزستان571

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214پور جعفری بقالفاطمهخوزستان572

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214خنفریاناسماءخوزستان573

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214ژالهزیباخوزستان574

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214ناصریلیالخوزستان575

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214هوریزهراخوزستان576

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214قاسمی فرمجتبیخوزستان577

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214که کشانمائدهخوزستان578

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214بزرگیروزیتاخوزستان579

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214عساکر پورناصرخوزستان580

تاییدمبانی رنگ1397121113971214رضاییسهیالخوزستان581

تاییدمبانی رنگ1397121113971214شو لیسکینهخوزستان582

تاییدمبانی رنگ1397121113971214موسی زادهلیالخوزستان583

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalشهبازنیامریمخوزستان584

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221رشید پورهوشنگخوزستان585

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221فردی پورکیانوشخوزستان586

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221یوسفیروح اهللخوزستان587

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221جمالیعبدالهخوزستان588

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221حسین پورمحمدخوزستان589

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221حسینیمصطفیخوزستان590

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221غالمیعبدالرضاخوزستان591

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221نادر زادهیوسفخوزستان592

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222سخاجوامیدخوزستان593

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222عبودزادهجعفرخوزستان594

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221محمدیتاجماهخوزستان595

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221هوریزهراخوزستان596

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222بلمچیشقایقخوزستان597

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222غالمیزهرهخوزستان598

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221رستگارنگینخوزستان599

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222محمد زمانی پورامیرخوزستان600

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207قوجاخانلویعقوبزنجان601

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207اله وردلومنیرهزنجان602

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215احمدی پورسیده ناهیدزنجان603

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215اوجاقلوسکینهزنجان604

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215بهرامی رادنادرزنجان605

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215بیکدلوسمیهزنجان606

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215جعفریژیالزنجان607

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215دشتکیرحیمزنجان608

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215دوستانیرامینزنجان609

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215رازفرعلیزنجان610

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215رجبیحبیبهزنجان611

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215طاهریمیثمزنجان612

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215عباسیحسنزنجان613

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215قزلباشحسینزنجان614

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215کرمیامیدزنجان615

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215محمدیزینبزنجان616

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215مرادیرقیهزنجان617



تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215معروفخانیخدیجهزنجان618

تایید(اجرا در استان زنجان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397120413971215نصیریسمانهزنجان619

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1397120413971207سلطانیلیالزنجان620

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207مهدی پورمحمدزنجان621

تاییدتحلیل بورس1397120413971207خانینرگسزنجان622

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207توکلیزهرازنجان623

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207بگلومیالدزنجان625

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207گیلکپروانهزنجان626

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207آزادخداکرمزنجان627

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207تقیلوخالقزنجان628

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207خلیلیبهمنزنجان629

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207سلیمانیمحمودزنجان630

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207مسلمیعلیزنجان631

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214گیلکپروانهزنجان632

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214حیدریفاطمهزنجان633

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214شیخلریمهردادزنجان634

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214جعفریرضازنجان635

تاییدمتره و برآورد1397121113971214حیدریپیامزنجان636

1397121813971221باقریمیثمزنجان637
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalآقامحمدیمهدیزنجان638

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalکالنتری آزادآرمینزنجان639

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221جمشیدیاکبرزنجان640

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221فقیه رادهمازنجان641

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221سعیدی مقدمپرویززنجان642

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221دوستانیرامینزنجان643

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221طاهریمیثمزنجان644

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221قزلباشحسینزنجان645

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207باقریحسینسمنان646

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1397120413971207میرعباسیمریمسمنان647

تاییدتحلیل بورس1397120413971207مردانینداسمنان648

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208خوریانیانعلیرضاسمنان649

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214کشاورزفاطمهسمنان650

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214دارائیمهدیسمنان651

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214پلنگیمعصومهسمنان652

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215حسنیعادلهسمنان653

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215فدویمحمدرضاسمنان654

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214نوراییالهامسمنان655

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214حسینیسیداسمعیلسمنان656

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214باقری رادمحمد حسینسمنان657

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221شعبانیسحرسمنان658

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221پورباقریانعلیسمنان659

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221صمدیانعلیرضاسمنان660

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221جاللیعباسعلیسمنان661

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221کردیمرتضیسمنان662

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221ورکیانیحسینسمنان663

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221خادمیمصطفیسمنان664

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221موسویسید نصرتسمنان665

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222قربانی امیرآبادمعصومهسمنان666

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221زاهدیمحمدسمنان667

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221موسائی نژادآزادهسمنان668

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkعبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان669

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان670

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان671

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان672



تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207حرماک زائیعبدالهسیستان و بلوچستان673

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان674

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان675

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207سارانیمرضیهسیستان و بلوچستان676

تاییدتحلیل بورس1397120413971207میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان677

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان678

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان679

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208واحدی طبسحامدسیستان و بلوچستان680

تایید1397121113971214FLASHبلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان681

تایید1397121113971214FLASHبنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان682

تایید1397121113971214FLASHپارساطیبهسیستان و بلوچستان683

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان684

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان685

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان686

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214شه بخشآسیهسیستان و بلوچستان687

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215قاسمی شهرکیعصمتسیستان و بلوچستان688

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان689

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214برخوردارعلیسیستان و بلوچستان690

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214ریکیمهریسیستان و بلوچستان691

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214میرعلیسیستان و بلوچستان692

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان693

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان694

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان695

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215توان پورمریمسیستان و بلوچستان696

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان697

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214شهرکی کمککبریسیستان و بلوچستان698

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان699

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012فقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان700

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان701

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalبراهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان702



تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221ریگیر ابعهسیستان و بلوچستان703

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان704

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان705

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان706

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221کیخامحسنسیستان و بلوچستان707

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221امریزهراسیستان و بلوچستان708

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221ساالریزهرهسیستان و بلوچستان709

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان710

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان711

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان712

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان713

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان714

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221میرشهرامسیستان و بلوچستان717

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان719

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221ریکیمهریسیستان و بلوچستان720

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان721

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان722

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221برخوردارعلیسیستان و بلوچستان723

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان724

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221میرعلیسیستان و بلوچستان725

	1397120413971207الهی نژادعلیفارس726 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1397120413971207فخریحسینفارس727 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkبنیانیمصطفیفارس728

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012سارانیریحانهفارس729

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012یگانهفاطمهفارس730

1397120413971208ابراهیمیمهرانفارس731
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208اسماعیل زادهمجیدفارس732
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208بناییسعیدهفارس733
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208حبیبیفرامرزفارس734
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208حق پرستزین العابدینفارس735
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208دهقانیجمشیدفارس736
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208زارعیمهتابفارس737
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208زراعتیانابراهیمفارس738
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید



1397120413971208عاشوریعلی اصغرفارس739
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208محسنیهادیفارس740
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208محمدیمهدیفارس741
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

1397120413971208هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس742
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207زمان زادهمحمدفارس743

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208ابوالقاسمیپیمانفارس744

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208ایمنعلیرضافارس745

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208آرشاممریمفارس746

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208توکلی آغچغلوهیلدافارس747

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208خواجه ایعلیفارس748

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208ذرت کارحسینفارس749

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208رجبیمهسافارس750

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208روشناصغرفارس751

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208زارعیمحمودفارس752

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208شاهسوندیمحمد جوادفارس753

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208شریعتیاصغرفارس754

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208شهریورسانازفارس755

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208شورکیمحمد مهدیفارس756

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208فرهادنژادمحمدفارس757

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208کارآزمامحمد رضافارس758

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208محسنی فردمحمدرضافارس759

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208مرادی عملهچمرانفارس760

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208مشوشمحبوبهفارس761

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208نگهبانقاسمفارس762

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397120413971208یعقوبی زاده فردسعید رضافارس763

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207حسن پورزهرافارس764

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207شفیعیلیالساداتفارس765

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207عابدیحمیدهفارس766

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207عباسیاحمدرضافارس767

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207نگین تاجیامیدفارس768

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208لطفی نژادعبدالهفارس769

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206خادمیمجیدفارس770

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206گودرزیمهدیفارس771

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207برامکیاصغرفارس772

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207برامکیطاهرهفارس773

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207غفاریعلی حسینفارس774

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207قلندریمحمد رضافارس775

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207اکبریمحمدرضافارس776

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207پشنگهزهرافارس777

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207توکلیحمیدفارس778

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207خلیفهاصغرفارس779

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس780

تاییدخراطی1397120413971207رفیعیفاطمهفارس781

تاییدخراطی1397120413971207کاظمیرحیمفارس782

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207صحافیایمانفارس783

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207زادسرعبدالرضافارس784

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207اله دادیصادقفارس785

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207ایزدمهرحجتفارس786

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207نظریمحسنفارس787

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207یوسفیسمیرافارس788

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207ادب پورخدیجهفارس789

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207کیانیحافظفارس790

تایید2مولد قدرت 1397120413971207محمدیسجادفارس791

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214حسینیسیده فاطمهفارس792

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214رفیعیفاطمهفارس793



تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214محمدیسجادفارس794

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214اردالیفاطمهفارس795

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214شهریورسانازفارس796

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214مسعودیزهرهفارس797

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221انصاری فردمحمد مهدیفارس798

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221یعقوبی زاده فردسعید رضافارس799

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215بنیانیمصطفیفارس800

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214سعیدپورمحمدرضافارس801

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214سیاحنرگسفارس802

تاییدتراریوم1397121113971214پشنگهزهرافارس803

تاییدتراریوم1397121113971214توکلیحمیدفارس804

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215آرشاممریمفارس805

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214بذرافشانمجتبیفارس806

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214قائدیابراهیمفارس807

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214کنعانیاسماعیلفارس808

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214کریمیمهدیفارس809

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214نظریمحسنفارس810

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214هژبریجوادفارس811

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215باقریامیدعلیفارس812

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215بنائیسعیدهفارس813

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215حبیبیفرامرزفارس814

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215دهقانیجمشیدفارس815

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215راه پیمامهدیفارس816

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215رجبیمهسافارس817

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215زارعیمهتابفارس818

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215محسنیهادیفارس819

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215محمدیمهدیفارس820

تایید(اجرا در استان فارس)طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی1397121113971215ولی زادهوحیدفارس821

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214اکبریمحمدرضافارس822

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214رنجبرندافارس823

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214زادسرعبدالرضافارس824

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214شریعتی نسبمحمدفارس825

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214گورکانیفریدونفارس826

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214نگین تاجیامیدفارس827

تاییدمتره و برآورد1397121113971214خردمند سعدیعلیرضافارس828

تایید تذهیب1397121813971221احمدیسارافارس829

تایید تذهیب1397121813971221مقامیعصمتفارس830

تایید تذهیب1397121813971221مؤذنیاعظمفارس831

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012هژبریجوادفارس833

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221الهی نژادعلیفارس834

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221امیریداودفارس835

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221اسدیمحمد حسینفارس837

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221خردمند سعدیعلیرضافارس838

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221دهقانیجمشیدفارس839

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221ناظمیعلیفارس840

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221ترنج زرپروانهفارس841

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221حسین پورآدینفارس842

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221سعادتخواهمرتضیفارس843

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس844

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221یزدان پناهلیالفارس845

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221دهقانیدالهفارس846

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222رجبیمهسافارس847

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222عاشوریعلی اصغرفارس848

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222کشاورزحسنفارس849

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221زارععلیرضافارس850

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221موسویسید محمد باقرفارس851

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222اردالیفاطمهفارس852

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222توکلی اغچغلوهیلدافارس853



تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222ایرانمنشسمانهفارس854

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222بنیانیمصطفیفارس855

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222قهرمانزادهعلیرضافارس856

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222گودرزیمهدیفارس857

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222مرادنژادحسینفارس858

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateپورمهدی میکالپویاقزوین859

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207چگینیروح الهقزوین860

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207محمد خانیعلیقزوین861

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207یارکه سلخوریمصطفیقزوین862

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207باقریحشمت الهقزوین863

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208فرجادفرزانهقزوین864

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207قنبریمحمدقزوین865

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214بهبودیسمیراقزوین866

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221شاعریرضاقزوین867

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214رحمانیمجیدقزوین868

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214گودرزوند چگینیسجادقزوین869

تاییدمبانی رنگ1397121113971214خدابندهزینتقزوین870

1397121813971221قنبریمحمدقزوین871
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

1397121813971221کریماییتورانقزوین872
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012پورمهدی میکالپویاقزوین873

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012شهردوستافشینقزوین874

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221اسمعیلیرضاقزوین875

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221رشوندعرفانقزوین876

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221کلهرعلیقزوین877

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221رحمانیامیدقزوین878

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221باقریحشمت الهقزوین879

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221فتاییامیدقزوین880

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221اصغریحمیدقزوین881

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221رحمانیفرشیدقزوین882

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206ایوبیمحسنقم883

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206باقریداودقم884

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207آزادفالحمحمدقم885

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214ممیزفریدهقم886

تاییدتراریوم1397121113971214حجتی زادهحسنقم887

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214مقصودیاحمدقم888

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214فداییعلیقم889

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214قهرمانیمهدیقم890

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221قاسمی واشوریاعظمقم891

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207رحیمی نژادحیدرکردستان892

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207سرومیلیعبدالرضاکردستان893

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207طهماسبیفرزادکردستان894

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206نیازمندمسعودکردستان895

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207سیدیارشدکردستان896

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207فوالدیاکبرکردستان897

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207رضاییمرتضیکردستان898

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207قادرمرزیحامدکردستان899

تاییدخراطی1397120413971207زردوئیجبرئیلکردستان900

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208زارعیمحمدکردستان901

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207مفیدیهنگامهکردستان902

تایید2مولد قدرت 1397120413971207رجبیفخرالدینکردستان903

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214رحمانوندقادرکردستان904

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214حاجی پیروتیابوبکرکردستان905

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214حسینیمحمدکردستان906

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214ساعدپناهکاک شوانکردستان907

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215نیازمندمسعودکردستان908



تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214نگاریوحیدکردستان909

تاییدمتره و برآورد1397121113971214محمدیکمالکردستان910

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012ویسیعبداهللکردستان911

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalناصری تکانتپهکامرانکردستان912

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221زندیبهاالدینکردستان913

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221اسدیبیژنکردستان914

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221حمیدیسیروانکردستان915

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221خورشیدیافشینکردستان916

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221زردوئیجبرییلکردستان917

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221رحیمی نژادحیدرکردستان918

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221سرومیلیعبدالرضاکردستان919

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222محمدیانفاطمهکردستان920

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222رحیمیانافشینکردستان921

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222محمدیاستیرهکردستان922

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222ایل بیگی پورعدنانکردستان923

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222حسین پناهیسعیدکردستان924

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222سجادیسید میالدکردستان925

تایید1397120413971207PET3-Bدهقانی سلطانیعباسکرمان926

1397120413971208کمال الدینیامینکرمان927
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397120413971207حسیبیملیحهکرمان928

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206افشاری پورجلیلکرمان929

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206عسکرپور کبیرمجتبیکرمان930

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان931

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان932

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207ایزدی کموئیسکینهکرمان933

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207درویشی دیوانمرادجاسمکرمان934

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214صرافی نژاداشکانکرمان935

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214بحرینیجوادکرمان936

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214رفیعی سربیژنمیثمکرمان937

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214حاجی زاده خنامانیزهراکرمان938

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214متصدی زرندیبتولکرمان939

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214مهدی زادههداکرمان940

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214عاقلی گوکیمعصومهکرمان941

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215ایزدی یزدان آبادیاسمعیلکرمان942

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215عبدالرحیمیمهدیکرمان443

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214بهرام نژادفرانککرمان944

تاییدتراریوم1397121113971214سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان945

تاییدتراریوم1397121113971214صادقی گوغریوحیدکرمان946

تاییدتراریوم1397121113971214علی محمدی عبداله ابادیعلیکرمان947

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214درویشی دیوانمرادجاسمکرمان948

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214عسکرپور کبیرمجتبیکرمان949

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215شیبانیفرزادکرمان950

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215موسی پورهادیکرمان951

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214خضری نژادقرائینصرتکرمان952

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214دهقانی سلطانیعباسکرمان953

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214شهیدی زرندیسمانهکرمان954

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214نجیب زاده وامق آبادیمهنازکرمان955

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان956

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214محمدی گیسکیعلیکرمان957

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214شرینعلی پورصیاداکبرکرمان958

1397121813971221سلطانزادههادیکرمان959
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید تذهیب1397121813971221صباغ زاده قصریاسماءکرمان960

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalمسعودیاحمدکرمان961

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221پیرانبی اهللکرمان962

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221حسین زادهمحمد جوادکرمان963



تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221فرخیهادیکرمان964

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222عباس زاده بارانیمدیحاکرمان965

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221امیریعباسکرمان966

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221محمدی هلل لومهدیکرمان967

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221کاشانیمژدهکرمان968

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221محمدیمیثمکرمان969

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221میرزاییمهردادکرمان970

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222حق جوئیهادیکرمان971

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222حالج زاده راوریرضاکرمان972

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222زنگی آبادیمحسنکرمان973

	1397120413971207پروانهاحمدکرمانشاه974 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید1397120413971207PET3-Bابراهیمی دوشههاناکرمانشاه975

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012مرادیآمنهکرمانشاه976

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206شهبازیسامانکرمانشاه978

تاییدخراطی1397120413971207رستمیحسینکرمانشاه979

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207بزرگیافشینکرمانشاه980

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207محمدپورشهابکرمانشاه981

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207محمدیجوانمیرکرمانشاه982

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207رشنوادیمحمد مهدیکرمانشاه983

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207طهریرحیمکرمانشاه984

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207هاشمیمریم الساداتکرمانشاه985

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207ترکمهدیکرمانشاه986

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207ویسی دیاربهمنکرمانشاه987

تایید2مولد قدرت 1397120413971207پیریمسعودکرمانشاه988

تایید2مولد قدرت 1397120413971207محمدیفرزادکرمانشاه989

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214دائمیمینوکرمانشاه990

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214اکبریمهینکرمانشاه991

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214معتمدپورالههکرمانشاه992

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214چناریخیراهللکرمانشاه993

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214جمالیژالهکرمانشاه994

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214هاشمیمریم الساداتکرمانشاه995

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214دانشورحامدکرمانشاه996

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214رستمیانشهرامکرمانشاه997

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214شفیعیسعیدکرمانشاه998

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214طهریرحیمکرمانشاه999

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214عمرانیسجادکرمانشاه1000

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214شهبازیسامانکرمانشاه1001

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214مروجمریمکرمانشاه1002

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221امینی بازیانیپریاکرمانشاه1003

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221داردرفشیالههکرمانشاه1004

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221برکاتیآرشکرمانشاه1005

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221بشیرینصورکرمانشاه1006

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221منصوری کریانیفرهادکرمانشاه1007

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221نوروزنژادارسالنکرمانشاه1008

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221شفیعیسعیدکرمانشاه1009

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221نوریمحسنکرمانشاه1010

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1111

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1112

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد1113

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1114

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1115

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد1116

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد1117



تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1118

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1119

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1120

تایید2مولد قدرت 1397120413971207رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد1121

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214دهقاناحدکهگیلویه و بویراحمد1122

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1123

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد1124

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد1125

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1126

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1127

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1128

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1129

تاییدتراریوم1397121113971214چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1130

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1131

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1132

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد1133

تاییدمبانی رنگ1397121113971214همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1134

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد1135

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1136

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221ارمغانی روشمهرنازکهگیلویه و بویراحمد1137

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221اسکندری نژادمنصورهکهگیلویه و بویراحمد1138

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1139

	1397120413971207پناهی کالوسحامدکهگیلویه وبویراحمد1140 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221قرمزیایمانکهگیلویه وبویراحمد1141

1397120413971208غیاثیاحمدگلستان1142
اجرا در استان ) ۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 

(فارس
تایید

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207پهلوانی دوجیعبدالباسطگلستان1143

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1144

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208جاللی نژادحمیدگلستان1145

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208صحراییجبراییلگلستان1146

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207بیصوتمحمودگلستان1147

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207پوراسفندیاریسعیدگلستان1148

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207قره غولتاج محمدگلستان1149

تایید2مولد قدرت 1397120413971207فرجیعلیگلستان1150

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214سوقیایلیادگلستان1151

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214پهلوانی دوجیگوزلگلستان1152

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215قره جانلومهدیگلستان1153



تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214عبدالهیمحترمگلستان1154

تاییدتراریوم1397121113971214سیدالنگیفرشته ساداتگلستان1155

تاییدتراریوم1397121113971214کریمی رادمعصومهگلستان1156

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214هدایت پناهرحمانگلستان1157

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214نکاحیایمانگلستان1158

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214حسینیاشرف الساداتگلستان1159

تاییدهیدرولیک کاربردی1397121113971214بزیحسینگلستان1160

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221جمالیمرتضیگلستان1161

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207فالح علی پورارباستانرامینگیالن1162

	1397120413971207حسین پورقاسمگیالن1163 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208احمدی آراعادلگیالن1164

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208حاجی نژادلیداگیالن1165

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208حقدوست شیرایهرضاگیالن1166

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208خراسانی رادسیده فاطمهگیالن1167

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208عباسی قادیناصرگیالن1168

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208عرب نژادمیرسعیدگیالن1169

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208لطفی خرشکیفردوسگیالن1170

تایید(اجرا در استان گیالن)آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی1397120413971208لقائی آستانهامیدگیالن1171

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206بخشندهسیدرضاگیالن1172

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206کافی کسماییرضاگیالن1173

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207معبود مژدهیاسمعیلگیالن1174

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207امینی رادرامینگیالن1175

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207ظهیری ریکروح الهگیالن1176

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208عرفانیانایوبگیالن1177

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207رضاپور نویدهفاطمهگیالن1178

تایید2مولد قدرت 1397120413971207صالحیحسینگیالن1179

تایید1397121113971214FLASHمحمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1180

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397121113971215صفری زادتسیهجوادگیالن1181

تاییدتراریوم1397121113971214لطیفیمهیارگیالن1182

تاییدتراریوم1397121113971214منافی اصلیفرهادگیالن1183

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214امام دوست پیشخانیمهردادگیالن1184

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214خجستهمهدیگیالن1185

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214حسین زاده کاسانیلیالگیالن1186

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214مشعوفعلیگیالن1187

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1188

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214کمالی خرم رودمهدیگیالن1189

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214حسین زادهطلعتگیالن1190

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215آذریانفرزادگیالن1191

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215فرجی سیناکیوانگیالن1192

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215محمدپورایمانگیالن1193

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214صادقیمهرانگیالن1194

تایید3کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 1397121113971214المئیعلیرضاگیالن1194

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن1195

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221المئیعلیرضاگیالن1196

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221پاکدلعلیرضاگیالن1197

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221حسین پورقاسمگیالن1198

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221دژاکامسید اسمعیلگیالن1199

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221فتحی میاردانمریمگیالن1200

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1201

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221حسن زاده مقدم بهدانیمیثمگیالن1202

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1203

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222فرجی سیناکیوانگیالن1204

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222قاطعی فرمحمدرضاگیالن1205

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222مشعوفعلیگیالن1206

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222معبود مژدهیاسمعیلگیالن1206

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222شادکام کلیمانیمحمودگیالن1207

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222قلی زادهحسنگیالن1208

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222عرب نژادمیرسعیدگیالن1209

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397121813971222محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن1210

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221خراسانی رادسیده فاطمهگیالن1211



تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateبیگی نژادمحمدباقرلرستان1213

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateشرفیمحمدلرستان1214

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207بیرانوندامینلرستان1215

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1397120413971206هوشمندیحسنلرستان1216

تاییدتحلیل بورس1397120413971207علی نیازیبالرستان1217

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207جعفریاعظملرستان1218

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207قادر احمدیخدیجهلرستان1219

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207قلیانچیمعصومهلرستان1220

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207لونیمهینلرستان1221

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207کریمی صدراسماعیللرستان1222

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397120413971207مدیریسهیاللرستان1223

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208محمدی فرنگیسلرستان1224

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208ملک محمودیداودلرستان1225

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208زارعلیبهمنلرستان1226

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208ساالروندولیلرستان1227

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208صادقی پورغالمحسنلرستان1228

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208قربانیابراهیملرستان1229

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207جلیلی نیاراضیهلرستان1230

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207خادمیکبرالرستان1231

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207دهستانیشهربانولرستان1232

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207مرادیمعصومهلرستان1233

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207گودرزیوحیدلرستان1234

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207نیریحسینلرستان1235

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214جلیلی نیاراضیهلرستان1236

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221عزیزی چشمه کبودمحمدلرستان1237

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221نعمتیمحسنلرستان1238

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215لریمسلملرستان1239

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214رضائیجبارلرستان1240

تایید تذهیب1397121813971221امان اله نژادفردفرزانهلرستان1241

تایید تذهیب1397121813971221منصوریصدیقهلرستان1242

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221مختاری فردامیرلرستان1243

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221بیرانوندامینلرستان1244

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1397121813971221شاه کرمیمیالدلرستان1245

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221مرادپورهومانلرستان1246

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221سهرابیسیدهادیلرستان1247

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkشریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1248

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkشریفیانندا بیگممازندران1249

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkطالیی رادطهمازندران1250

تایید1397120413971207PET3-Bگل پیکررادامیر حسینمازندران1251

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1397120413971207گرجی فردسیدپیمانمازندران1252

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207باقریعباسعلیمازندران1253

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207حشمتیمیثممازندران1254

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207رضایی اوریمیحجت الهمازندران1255

تاییدتحلیل بورس1397120413971207عاشوریرؤیامازندران1256

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207ایرانمهرسکینهمازندران1257

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207صفری کردیآرشمازندران1258

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207منصوری نیاسید صادقمازندران1259

تایید2مولد قدرت 1397120413971207عباسیمحمد رضامازندران1260

تایید1397121113971214FLASHطالیی رادطهمازندران1261

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397121113971214عبدالملکیعلیمازندران1262

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221حاجی زادهایمانمازندران1263

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397121113971221طاهری بازیارخیلیسیداحمدمازندران1264

تاییدتراریوم1397121113971214بالوییفاطمهمازندران1265

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214قدمی نجارکالییهادیمازندران1266

تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214ارشادیانکورشمازندران1267



تاییدfactory I/0شبیه ساز طراحی فرایند تولید با نرم افزار 1397121113971214بحرپیمایابراهیممازندران1268

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214علیجان زاده تنکابنیهمایونمازندران1269

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214اسماعیلیبهمنمازندران1300

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214شریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران1301

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214اکبری خرم آبادیزهرامازندران1302

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214محمد زاده مشاییفیروزهمازندران1303

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214میرمتانکالئیسیده خدیجهمازندران1304

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1035

تاییدمتره و برآورد1397121113971214هاشمی قادیسیدموسیمازندران1036

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214شهریاریمحمدابراهیممازندران1307

1397121813971221کریمائی کله بستیمحمودمازندران1308
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalاکبرنژاد سارویحبیبمازندران1309

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221رحمانیمحمد علیمازندران1310

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221گیلمحمدمازندران1311

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221اسدی کرچاییپرویزمازندران1312

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221فیروزی الکتراشانیابراهیممازندران1313

تاییدپیوند درختان میوه1397121813971221گرجی فردسیدپیمانمازندران1314

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397121813971222مشمولیحسینمازندران1315

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397121813971221خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1316

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221شریفائی عربیحسینمازندران1317

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221مقیم نژادحسینیزهرهمازندران1318

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207کاظمی مهرابادیغالمرضامرکزی1319

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkحسنیسعیدمرکزی1320

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateحسنیسلیمانمرکزی1321

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateرضائیمهدیمرکزی1322

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012عباسینیرهمرکزی1323

تاییدCATIAایجاد نقشه از مدل های سسه بعدی و اسمبلی در محیط  1397120413971207تکریمیفرشیدمرکزی1324

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1397120413971207خادم زادهنجمامرکزی1325

تاییدتحلیل بورس1397120413971207شفیعیحسینمرکزی1326

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207عبدالحسینیمهدیمرکزی1327

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207مالمیررضامرکزی1328

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207میرجوادیسید حسنمرکزی1329

تاییدخراطی1397120413971207عباسییاسمینمرکزی1330

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207جعفرینجمهمرکزی1331

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207حشمتی فرامینمرکزی1332

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397120413971207مظفریحسینمرکزی1333

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1334

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215غالمیانراضیهمرکزی1335

تایید1چیلرهای جذبی سطح 1397121113971214آقجه لوعلیمرکزی1336

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214حسینیالههمرکزی1337

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214کمال آبادیفاطمهمرکزی1338

تاییدمبانی رنگ1397121113971214حقانیطاهرهمرکزی1339

تاییدمبانی رنگ1397121113971214کریمیفخرالساداتمرکزی1340

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214حسنیسجادمرکزی1341

1397121813971221دانائی فردمهدیمرکزی1342
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012رضائیمهدیمرکزی1343

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221عطاریانزهرامرکزی1344

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397121813971221رییس محمدیمحمدمرکزی1345

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1397121813971221عباسیمحمدمرکزی1346

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397121813971221میرشفیعینسرینمرکزی137

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222جعفریمحمد رضامرکزی1348

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222مقدسیمهتابمرکزی139

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222جعفرینجمهمرکزی1350

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222رفیعینسرینمرکزی1351

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397121813971221توکلیمهرانمرکزی1352

تاییدتولید و پرورش پسته1397120413971207دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1353

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208احمدیداریوشهرمزگان1354



تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208اردالیمعصومههرمزگان1355

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208امانیرضاهرمزگان1356

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208امیدوارالهامهرمزگان1357

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1358

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208پاده باننجمههرمزگان1359

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208جانی پورلیالهرمزگان1360

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1361

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208حاج محمدیآیتهرمزگان1362

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208حمیدیبابکهرمزگان1363

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1364

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1365

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208رنجبریمریمهرمزگان1366

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208  ژالهرویأهرمزگان1367

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1368

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208سیستانیکیومرثهرمزگان1369

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208ضرغام نیاوحیدهرمزگان1370

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1371

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208محیا پور لریفیروزههرمزگان1372

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397120413971208موسی پوراسماعیلهرمزگان1373

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208دادی زاده سرخائیعلیرضاهرمزگان1374

تایید(غیر حضوری- مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک1397120413971208فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1375

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207انوریشیالهرمزگان1376

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207سلیمانیآرزوهرمزگان1377

تایید2مولد قدرت 1397120413971207امیدواریفرزادهرمزگان1378

تایید2مولد قدرت 1397120413971207ذاکریحسینهرمزگان1379

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215احمدیداریوشهرمزگان1380

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215انوریشیالهرمزگان1381

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215بهنامیاصغرهرمزگان1382

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1383

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215جلیلیابراهیمهرمزگان1384

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1385

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215حمیدیبابکهرمزگان1386

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1387

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1388

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1389

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1390

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215رنجبریمریمهرمزگان1391

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1392

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1393

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215سیستانیکیومرثهرمزگان1394

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215صادقی نژادمهدیهرمزگان1395

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215عسکری پور حسن آبادسمیههرمزگان1396

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215قاسمیصادقهرمزگان1397

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1398

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121113971215کمالیعلی اصغرهرمزگان1399

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397121113971214امیدوار الهامهرمزگان1400

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214اردالیمعصومههرمزگان1401

تاییدتراریوم1397121113971214قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1402

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214کریمیمحمدهرمزگان1403

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214شریفییوسفهرمزگان1404

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214حسن پورخدیجههرمزگان1405

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214شمسیرضیههرمزگان1406

تایید1نقاشی خودرو 1397121113971214حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1407

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397121813971221کمالیعلی اصغرهرمزگان1408

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207آقائی ساالرآبادیامیرهمدان1409

تایید برق خودرو چری کوئین1397120413971207پاشاییمهردادهمدان1410

	1397120413971207سلیمانیسروشهمدان1411 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1397120413971207علی اصغری فردپرهامهمدان1412 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1397120413971207علی یاریابراهیمهمدان1413 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 



تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkغفاریانکامبیزهمدان1414

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateفریدنیامجیدهمدان1415

تایید1397120413971207PET3-Bزمانی نیاطیبههمدان1416

تایید1397120413971207SQL SERVER 2012آروانهفاطمههمدان1417

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397120413971207بهرامی مهرحمیدهمدان1418

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207آذرطوسسعیدهمدان1419

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397120413971207چراغی وشمحمد مهدیهمدان1420

تاییدتحلیل بورس1397120413971207شریفی تراباعظمهمدان1421

تاییدتحلیل بورس1397120413971207نیکونامسودابههمدان1422

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397120413971207یعقوبیرضاهمدان1423

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207شاکریاردشیرهمدان1424

تاییدخراطی1397120413971207انصاریلعیاهمدان1425

تاییدخراطی1397120413971207عبداله پورحسنهمدان1426

تاییدخواص فیزیکی و مکانیکی چوب1397120413971207اسد بیگیمهدیهمدان1427

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208امیریامیرحسینهمدان1428

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208بنی اردالنحجت الههمدان1429

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208پارسانویدپوریاهمدان1430

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208پیغمبریآرشهمدان1431

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208سرمدی علیخانیرسولهمدان1432

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208مسکینیسید حسنهمدان1433

تایید(اجرا در استان همدان)1شناخت آسانسور و پله برقی 1397120413971208مکاری همدانیناصرهمدان1434

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1435

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207بناپور حمیدیامیرهمدان1436

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397120413971207عبدالحسین زادهپری نازهمدان1437

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397120413971208دوستخواهحمیدهمدان1438

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207پاروندپوریاهمدان1439

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207رنجبردارسعیدهمدان1440

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207صفریعلیهمدان1441

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1397120413971207مقدسیعباسهمدان1442

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207حیدربگیحامدهمدان1443

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207سوریسبحانهمدان1444

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207لطفیعلیرضاهمدان1445

تایید1397121113971214FLASHحامیانسمیراهمدان1446

تایید1397121113971214FLASHفریدنیامجیدهمدان1447

تاییداصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی1397121113971214زاهریعلیهمدان1448

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214بیرامیمریمهمدان1449

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214سعیدی نژادشهالهمدان1450

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214عباسیمعصومههمدان1451

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214علی محمدیشهرزادهمدان1452

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214بهرامی عابدسمیههمدان1453

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214شریف فربهارههمدان1454

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214شهبازیامین دختهمدان1455

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397121113971214آقاجانی قصابآزادههمدان1456

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214زندیلیالهمدان1457

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214فیوضیطاهرههمدان1458

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397121113971215لطفی می آبادیمریمهمدان1459

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214طاهریامیدهمدان1460

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214علی یاریابراهیمهمدان1461

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1397121113971214فتحیان راسخعلیهمدان1462

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121113971214نادریصالحهمدان1463

تاییدسیستم اعالم حریق1397121113971214زرین وفاعلیرضاهمدان1464

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214شاهبالغیرضاهمدان1465

تایید(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1397121113971214علیمرادیرضاهمدان1466

تایید(مقدماتی)  wordpressطراح وتوسعه دهنده مدیریت محتوا 1397121113971214شفیعیفاطمههمدان1467

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215آذرطوسسعیدهمدان1468

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215بناپور حمیدیامیرهمدان1469

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215چراغی وشمحمد مهدیهمدان1470

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215حدیدیمهدیهمدان1471

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215سرمدی علیخانیرسولهمدان1472



تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215قربانی بهادرمسعودهمدان1473

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215کرمیعلیهمدان1474

تایید(اجرا در استان همدان)SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1397121113971215وزینی افشارمصطفیهمدان1475

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397121113971214نیکونامسودابههمدان1476

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1397121113971214موسویسیدپرویزهمدان1477

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214ابراهیمی نشاطسیدحسنهمدان1478

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397121113971214یعقوبیرضاهمدان1479

تایید  1397121813971221MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012آروانهفاطمههمدان1480

تایید1397121813971221PLC 1500 – TIA Portalموسویسیدپرویزهمدان1481

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221صارمیانسیههمدان1482

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397121813971221بهنامفرمسعودرضاهمدان1483

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1397121813971221نگینیمحمدهمدان1484

تاییدModule T2-2جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397121813971221الماسیعزت الههمدان1485

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221حدیدیمهدیهمدان1486

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221قربانی بهادرمسعودهمدان1487

تایید1مکانیک عمومی1397121813971221وزینی افشارمصطفیهمدان1488

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222بناپور حمیدیامیرهمدان1489

تایید(اجرا در استان همدان)مقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1397121813971222سرمدی علیخانیرسولهمدان1490

	1397120413971207برزگری بافقیاحمدیزد1491 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید                              +1397120413971207CompTIA - Networkمهدوی زادهسمانهیزد1492

تایید1397120413971207MTCNA: MikroTik Certified Network Associateدهقان نیریعلیرضایزد1493

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397120413971207کالنتریسارهیزد1494

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397120413971207دهقانزاده بافقیمجیدیزد1495

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397120413971207فتاحی بافقیمحمدجوادیزد1496

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207آیت اللهیطاهره خانمیزد1497

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207طباطباییمعصومه الساداتیزد1498

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207کریم بیکی فیروزابادیعاطفهیزد1499

تاییدطراحی مقدماتی1397120413971207مبینی شورکیزهرایزد1500

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1397120413971207کرمیحمید رضایزد1501

تاییدکت مردانه با دوخت صنعتی1397120413971207پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد1502

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397120413971207بوئی آبادیمحمدرضایزد1503

تایید2مولد قدرت 1397120413971207متولی پوراصغریزد1504

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214رادمنشعصمتیزد1505

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214رنجبر بافقیافسانهیزد1506

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214زارعنسرینیزد1507

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214طباطبائیصدیقهیزد1508

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214فالح بافقینجمهیزد1509

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397121113971214کریمی زارچیفاطمهیزد1510

تایید(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی1397121113971214محزون زادهسعیدهیزد1511

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214رهاویانفاطمهیزد1512

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214سلطان عطارزهرهیزد1513

تایید(تنبور دوزی)پارچه سازی توسط سوزن تنبور 1397121113971214هادیانزکیهیزد1514

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214بیکی ده آبادیعلیرضایزد1515

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1397121113971214علیشاهیوحیدرضایزد1516

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397121113971214دهقانی تفتینرگسیزد1517

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1518

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215زارعی کردشولیلیالیزد1519

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397121113971215کارگرمحسنیزد1520

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1397121113971214خلیلیفخرالساداتیزد1521

تاییدمبانی رنگ1397121113971214آیت اللهیطاهره خانمیزد1522

1397121813971221میرطبائیسید محمدیزد1523
در   microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید تذهیب1397121813971221جاللیفریبایزد1524

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221زارعین علی آبادفرشتهیزد1525

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1397121813971221قدکیمریمیزد1526

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221بهارستان تفتیسکینهیزد1527

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221حکیمی میبدیژالهیزد1528

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221زارعشاهیفاطمهیزد1529



تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221طباطبائیزهراالساداتیزد1530

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397121813971221فالحتیسمانهیزد1531

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222انتظاری زارچکاظمیزد1532

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222آبیارمسعودیزد1533

تایید(مجازی-غیرحضوری )تحلیل و عیب یابی مدارات الکترونیکی مقدماتی1397121813971222دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1534

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221باقیان یزدمرجانیزد1535

تاییدروشهای ارائه مطلب1397121813971221موحدیمنصورهیزد1536

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397121813971222معصومیالهامیزد1537

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


