
ردیف
استان محل 

خدمت
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگینام

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkفرزانسولمازاذربایجان شرقی1

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )شیرینینیراذربایجان شرقی2

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalآراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی3

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208صولتیکریماذربایجان شرقی4

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207نقوی قراتلومجیداذربایجان شرقی5

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208رضاییحبیباذربایجان شرقی6

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208روشنیعلیاذربایجان شرقی7

1396120513961208چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی8
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی9
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209تقی پوراحمداذربایجان شرقی10

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی11

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209عبادی همراهلوکیانوشاذربایجان شرقی12

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی13

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208محمودپورحسیناذربایجان شرقی14

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208عبدلیاکبراذربایجان شرقی15

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208افتخاریعلی عسکراذربایجان شرقی17

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208جعفری وایقاناحمداذربایجان شرقی18

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208سربازیحسناذربایجان شرقی19

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی20

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209نوریابوالفضلاذربایجان شرقی21

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208حسن پوریوسفاذربایجان شرقی22

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208قادری هرویجعفراذربایجان شرقی23

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208رضاییمهدیاذربایجان شرقی24

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208شهبازیامیراذربایجان شرقی25

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200عبداللهیاصغراذربایجان شرقی26

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216خداییعلیاذربایجان شرقی27

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216رضاییمهدیاذربایجان شرقی28

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215اسد زادهزین العابدیناذربایجان شرقی29

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215فیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی30

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215آراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی31

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی32

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی33

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216تقی نژادفریداذربایجان شرقی34

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215رنجپورشهراماذربایجان شرقی35

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی36

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی37

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی38

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215شریف اوغانیجاویداذربایجان شرقی39

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215یوسفیسلماناذربایجان شرقی40

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223فروغیمهراناذربایجان شرقی41

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223رضویحسیناذربایجان شرقی42

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222سپهریبهزاداذربایجان شرقی43

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223فرزانسولمازاذربایجان شرقی44

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی45

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی46

1396دعوتنامه اسفند ماه 



تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222شیخ زادهقهرماناذربایجان شرقی47

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222بیداری کلیبرمنصوراذربایجان شرقی48

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223حسینی پسته بگلونیلوفراذربایجان شرقی49

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223موسوی ایرانسیدداوداذربایجان شرقی50

تایید1396120513961209DREAMWEAVERمحمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی51

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalخوشوقتهیمناذربایجان غربی52

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208محمدی قشالقدلبراذربایجان غربی53

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209رشیدیشلیراذربایجان غربی54

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208کریمیعثماناذربایجان غربی55

تاییدبرش قطعات1396120513961209مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی56

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216پارسانیامعصومهاذربایجان غربی57

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی58

1396120513961208خانعلیلورقیهاذربایجان غربی59
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی60

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208سلیمانیشهنازاذربایجان غربی61

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208عبداله زادهمظفراذربایجان غربی62

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208فرزانهیاشاراذربایجان غربی63

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209تقی پورزهرااذربایجان غربی64

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209خلیلیمعصومهاذربایجان غربی65

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209رضایی بالوندااذربایجان غربی66

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209علی جعفرخوئیراحلهاذربایجان غربی67

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی68

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208داداشپورکاوهاذربایجان غربی69

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208جهاندیدهساماناذربایجان غربی70

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTکبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی71

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی72

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215حقیعلیاذربایجان غربی73

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی74

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216شکری یولقون آقاجصدیفاذربایجان غربی75

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216فرزانهیاشاراذربایجان غربی76

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216باختریکبریاذربایجان غربی77

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216حسین زادهلیالاذربایجان غربی78

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215شکری حبشیابراهیماذربایجان غربی79

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215جهاندیدهساماناذربایجان غربی80

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215تنیدهمجتبیاذربایجان غربی81

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215نجیب فرعلیاذربایجان غربی82

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی83

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215خانبابائی گولارسالناذربایجان غربی84

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی85

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215محمدیفرخاذربایجان غربی86

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215ابراهیمیانحسیناذربایجان غربی87

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215کاوهسیروساذربایجان غربی88

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی89

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222پناه دوستمولوداذربایجان غربی90

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222حاجی زادشهالاذربایجان غربی91

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی92

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222قربان نژادسودابهاذربایجان غربی93

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی94

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223رحمتیمنیژهاذربایجان غربی95

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223الهیاریمحمدرضااذربایجان غربی96



تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی97

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی98

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی99

فاروقاذربایجان غربی100
شیخ ابراهیمی کانی 

سیران
تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223باختریکبریاذربایجان غربی101

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی102

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی103

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی104

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalفرجی داود خانیایرجاردبیل105

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208رسالتیسهیالاردبیل106

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل107

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208شیرازی مجرهعلیاردبیل108

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216آرماتمعصومهاردبیل109

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208میرزائیقادراردبیل110

تاییدحجم سازی1396120513961209افزونفرانکاردبیل111

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209انورنیاافسانهاردبیل112

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209پارساحمیدهاردبیل113

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200اسداللهی کوالنیولیاردبیل114

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216حسن زاده نمینسمیهاردبیل115

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216سعادتخواهزینباردبیل116

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216فرهودی زادهعوضاردبیل117

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216ماهر بیگدیلوعلیاردبیل118

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216محمدی جبه دارپرویزاردبیل119

تاییدژورنال شناسی1396121213961216محمدیمالکهاردبیل120

تاییدژورنال شناسی1396121213961216مرادیانآرزواردبیل121

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل122

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223رخشیدنمنصوراردبیل123

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215شیرین زادهداوداردبیل124

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215اعترافیسعیداردبیل125

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215عبدلیمحمداردبیل126

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216پور آزادزهرااردبیل127

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216حقیری خیاویفریدهاردبیل128

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215کیانی وراغولافشیناردبیل129

تایید1396121913961223PHPسعادتخواهزینباردبیل130

تاییدایسیوکیت1396121913961222حیدریاحمداردبیل131

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223آرماتمعصومهاردبیل132

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223فرهودی زادهعوضاردبیل133

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل134

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222ماهر بیگدیلوعلیاردبیل135

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223فتحی گرجانمهراناردبیل136

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223محمدی جبه دارپرویزاردبیل137

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223عموییعلیاردبیل138

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223افزونفرانکاردبیل139

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222اسمعیلی احمد آبادیعلیاردبیل140

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209زندوانیابوذراصفهان141

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkاکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان142

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkعزیزیمنصورهاصفهان143

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkقیاسلوحبیبهاصفهان144

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )جلوانی اصفهانیمحمداصفهان145

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalمیرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان146



تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCرضادختمحسناصفهان147

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012ارباب دیزچهزهرااصفهان148

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012خباز یگانه کاشانیحمیدهاصفهان149

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208جعفرپورسمیرمیمرضیهاصفهان150

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208نادریمریماصفهان151

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209غفاریسعیداصفهان152

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209غفاریتاج محمداصفهان153

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207احمدپورفرزاداصفهان154

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207بایعیابوالفضلاصفهان155

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207ثنائیسیدمهدیاصفهان156

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207نصیری خوزانیحمید رضااصفهان157

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207وفادارسفتجانیابوالفضلاصفهان158

تایید1برق خودرو 1396120513961208سورانیبهراماصفهان159

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ابراهیمیمهسااصفهان160

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209توکلی گارماسهاحساناصفهان161

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209سیفیبشیراصفهان162

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209کاویانی ارانیعلیرضااصفهان163

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208سلطانیحسنعلیاصفهان164

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208پیراستهمریماصفهان165

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208خرمیانحسیناصفهان166

تاییدحجم سازی1396120513961209نصرمنشزهرااصفهان167

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208سیفلیالاصفهان168

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208میرزاعلیانپرویناصفهان169

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208خدائیاصغراصفهان170

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان171

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209حکیمیانمحبوبهاصفهان172

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209زمانی بروجنینرجساصفهان173

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208ادریسی ارانیمحمداصفهان174

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209حسین پورمحمدمهدیاصفهان175

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209راونجیفاطمهاصفهان176

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208طالبی نجف آبادیحسنعلیاصفهان177

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208حسینیایرجاصفهان178

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208حسینی دارانیفریبااصفهان179

1396121213961216جلوانی اصفهانیمحمداصفهان180
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216عزیزیمنصورهاصفهان181
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200آقاجانیمحسناصفهان182

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216سلطانیانزهرهاصفهان183

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216یاوریناهیداصفهان184

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223طاهریاحمداصفهان185

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215بایعیابوالفضلاصفهان186

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215ثنائیسیدمهدیاصفهان187

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215ریجنیمجتبیاصفهان188

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215امینیمهدیاصفهان189

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215فریورمریماصفهان190

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216احمدیهوحیداصفهان191

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216عزتیالهاماصفهان192

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216جعفرپورسمیرمیمرضیهاصفهان193

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216راستگو دستجردیمینااصفهان194

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216نادریمریماصفهان195



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216امراللهی کوپائیزهرااصفهان196

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215پیروی بادیکاظماصفهان197

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216آزادیلیالاصفهان198

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216داناانسیهاصفهان199

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216رحیمی صادقمریماصفهان200

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216فروغی ابریفریدهاصفهان201

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216قدمیطاهرهاصفهان202

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216محمدیمهشیداصفهان203

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215میرزایییوسفاصفهان204

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215حیات داودیسید مهدیاصفهان205

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215صفریانمحموداصفهان206

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215خرمیانحسیناصفهان207

تایید1396121913961223PHPاحمدیهوحیداصفهان208

تایید1396121913961223PHPدباغنسریناصفهان209

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223ابوالحسنی آرانیاحساناصفهان210

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222توسلی فارفانیاکبراصفهان211

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222خادم آرانیاسماءاصفهان212

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222خوش حسابزهرااصفهان213

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222مل حسینی دارانیسهیالاصفهان214

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223طاهریعلی اکبراصفهان215

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223طاوسیغالمحسیناصفهان216

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222کریمیمحبوبهاصفهان217

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223جزینیافشیناصفهان218

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223حسینیایرجاصفهان219

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223مقصودی افوسیمالکاصفهان220

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209لطفیرضاالبرز221

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalحقیقی ازگمینادرالبرز222

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012مشهدلوالهامالبرز223

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209بیکران مفرداحمدالبرز224

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207ابراهیمیبهزادالبرز225

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207سبزواریرامینالبرز226

تایید1برق خودرو 1396120513961208دهنویمحمودالبرز227

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216کهن خاکیسمیراالبرز228

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216نوفالحساراالبرز229

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز230

تاییدحجم سازی1396120513961209شیرازی میگونشبنمالبرز231

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208ل کساییعلیالبرز232

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208فیروزیفرهادالبرز233

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208ادیبی خوکامبیزالبرز234

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208حسینیسید قاسمالبرز235

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208قنبری گروسیمرتضیالبرز236

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208پیشگاهیرضاالبرز237

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208قربانیکاظمالبرز238

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208میالنیفرزادالبرز239

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216بیکران مفرداحمدالبرز240

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223عزتیبیژنالبرز241

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215رضا اهرابیعبدالهالبرز242

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215غفوریپیمانالبرز243

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223کهن خاکیسمیراالبرز244

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215صابری زادهسعیدالبرز245

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216گرجیمهرانالبرز246



تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215صنعتیحسنعلیالبرز247

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216مفاخریصالحالبرز248

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216نادمفرزادالبرز249

تاییدایسیوکیت1396121913961222احمدیمحمدرضاالبرز250

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223فالح مهر آبادیبهرامالبرز251

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkعسگریزهراایالم252

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208رشیدیمحمدایالم253

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208کاویانیطاهرهایالم254

1396120513961208تروندزهراایالم255
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208خدارحمیفاطمهایالم256
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208مالکی فذعفافایالم257
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208شفیعیمعصومهایالم258

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216احمدیعلیایالم259

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216داورمریمایالم260

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215کاویانیطاهرهایالم261

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215کولیوندبابکایالم262

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216پاشائی کهرهافسانهایالم263

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216دردانه اینازیایالم264

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216صناعیمهینایالم265

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215جمادیمحمدرحیمایالم266

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215شفیعیمعصومهایالم267

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223زمانیمهنازایالم268

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222نرگسیفرزادایالم269

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222نیازیمحسنایالم270

تایید1396120513961209DREAMWEAVERسراجی زادهسکینهبوشهر271

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalمحمدپورحسنبوشهر272

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCانبارکیرستمبوشهر273

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208مجدسعیدهبوشهر274

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209حسینیابراهیمبوشهر275

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209شیخیانیستارهبوشهر276

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209فخریشهنازبوشهر277

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209نسترنطیبهبوشهر278

تایید1برق خودرو 1396120513961208قاسمیمحسنبوشهر279

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208کشاورزیسید حسینبوشهر280

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208علی پورمحمدبوشهر281

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208زنده ویامیدبوشهر282

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209اکبریوحیدبوشهر283

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396120513961209رضائی دشتییدالهبوشهر284

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208شاهگلیفرشیدبوشهر285

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208دالرامشهنازبوشهر286

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216شیخیانیستارهبوشهر287

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216نسترنطیبهبوشهر2887

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216کشاورزیسید حسینبوشهر289

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216زنده ویامیدبوشهر290

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215حیدریداودبوشهر291

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215انبارکیرستمبوشهر292

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216بایوجیههبوشهر293

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216لیراویطاهرهبوشهر294



تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216محتجباعظمبوشهر295

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215دهقان آزادبهروزبوشهر296

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215سجادیسید جوادبوشهر297

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216باقریحسینبوشهر298

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215اکبریمسعودبوشهر299

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216حسینی زادهسیده مرضیهبوشهر300

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر301

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223زارعیکبریبوشهر302

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر303

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223شهریورمحسنبوشهر304

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223حاجیانعلی اکبربوشهر305

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223محتجباعظمبوشهر306

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209بیات پریدریرضاتهران307

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209تک بندرضاتهران308

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkبختیاریحمید رضاتهران309

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )احمدیانفریباتهران310

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCعبدالوندعلی رضاتهران311

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012حجتیمیناتهران312

تاییدبرش قطعات1396120513961209قشقائیرضاتهران313

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216اخالقیسیدمسعودتهران314

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216جبلهعلی اکبرتهران315

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216مروّتی شریف آبادمرضیهتهران316

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208فرخی مینامحسنتهران317

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208یزدانیحسینتهران318

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208اسدیمرضیهتهران319

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208افتخاریرؤیاتهران320

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208پورحسن مهربانانسیهتهران321

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208ملک سیاه چشممحمدرضاتهران322

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209ذالیمحسنتهران323

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208بیکی ورزنهمحمد رضاتهران334

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208خلیقیمحمدتهران325

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209هدایتیحسینتهران326

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208دستجانی فراهانیسعیدتهران327

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208یوسفی فشکیامیدتهران328

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208رفعت خواهآمنهتهران329

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200عزتی یارعزیزمحسنتهران330

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216کوکبیحمیدهتهران331

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223جعفری زاویهمهدیتهران332

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223جلیلیمهدیتهران333

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215سارانیامیرتهران334

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران335

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216کیانیمریمتهران336

تاییدژورنال شناسی1396121213961216عابدینیاشرفتهران337

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223سمیع پورکوملهمحمد رضاتهران338

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216رضایی گرجانمهدیتهران339

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216سازمندعلیرضاتهران340

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216قربانیسمانهتهران341

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216دوستیپرویزتهران342

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216ملک سیاه چشممحمدرضاتهران343

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215پیرمحمدزادهحسینتهران344

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215مسافریمحمد رضاتهران345



تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216عرش وزانعلیتهران346

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215رودکرمیمحسنتهران347

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215محسنیداودتهران348

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216ابراهیمیروح انگیزتهران349

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216توکلی طرقیخدیجهتهران350

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216کرمانیعلیرضاتهران351

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215جامیموسیتهران352

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215مولوی کرکانمنوچهرتهران353

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215اسدی فروتقهمحمدباقرتهران354

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215نصرالهی ثمرینیوسفتهران355

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215اسدیعلیرضاتهران356

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216توسلیمحمد حسنتهران357

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216فهیمیمهدیتهران358

تایید1396121913961223PHPزمانی رادشرارهتهران359

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223خلیقیمحمدتهران360

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223نیک نیارقیهتهران361

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223بیکی ورزنهمحمد رضاتهران362

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223صبحیمیثمتهران363

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223زمانیمحمدحسنتهران364

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222زنگانهمهدیتهران365

366
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209قادری قهفرخیمحمدعلی

367
چهارمحال و 

بختیاری
تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208امینی خویییوسف

368
چهارمحال و 

بختیاری
تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208خدا بخشی سورشجانیایوب

369
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209بنی شریفاحمدرضا

370
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدحجم سازی1396120513961209سلیمانی صابرزهره

371
چهارمحال و 

بختیاری
تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209صیدالی جوانمردیمحمود

372
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208کوراوندمرضیه

373
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209محسنیافسانه

374
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208حسنی جوانمردیحمیدرضا

375
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدهرس درختان میوه1396120513961208رئیسیمژگان

376
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدهرس درختان میوه1396120513961208عیدی زاده ممسنیاصغر

377
چهارمحال و 

بختیاری
تایید1396121213961216JAVA SCRIPTفروزنده هفشجانیفاطمه

378
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200خلیلی مقدممیالد

379
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200موسویسید میالد

380
چهارمحال و 

بختیاری
تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216اسداللهی دهکردیفریبا

381
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215صیدالی جوانمردیمحمود



382
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216رحمانی سامانیشهال

383
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدایسیوکیت1396121913961222رستگارحسین

384
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدایسیوکیت1396121913961222فتاحی میالسیحبیب

385
چهارمحال و 

بختیاری
تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223حیدری سودجانیعلی کرم

386
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223حبیبی خوئیحفیظ اله

387
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223اسدیحیدر

388
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222عیدی زاده ممسنیاصغر

389
چهارمحال و 

بختیاری
تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222هاشمیهادی

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkنخعی مطلقمطهرهخراسان جنوبی390

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی391

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012طالبیریحانهخراسان جنوبی392

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208دالورملیحهخراسان جنوبی393

تاییدبرش قطعات1396120513961209کمالیمهدیخراسان جنوبی394

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209بذر افشانعلیخراسان جنوبی395

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209قورچائیموسیخراسان جنوبی396

تاییدحجم سازی1396120513961209رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی397

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208بهرامیامیر بهادورخراسان جنوبی398

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی399

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208بهرامی مهنهامیر بهادرخراسان جنوبی400

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208شیریمجتبیخراسان جنوبی401

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216مرادیکبریخراسان جنوبی402

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216خسرویزهرهخراسان جنوبی403

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216نوروزینعمت الهخراسان جنوبی404

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223مودیبابکخراسان جنوبی405

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215خزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی406

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی407

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216بهرامی مهنهامیر بهادورخراسان جنوبی408

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216شیریمجتبیخراسان جنوبی409

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216طالبیریحانهخراسان جنوبی410

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216دالورملیحهخراسان جنوبی411

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی412

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی413

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216شرعیمریمخراسان جنوبی414

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216فوداجیسمیهخراسان جنوبی415

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215فنودیوحیدخراسان جنوبی416

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی417

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215چوپانیرضاخراسان جنوبی418

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215چینیمحسنخراسان جنوبی419

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215مشفقیرضاخراسان جنوبی420

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی421

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215مشفقیمهردادخراسان جنوبی422

تاییدایسیوکیت1396121913961222سعیدزادهمحمودخراسان جنوبی423

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی424

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی425



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222خسرویزهرهخراسان جنوبی426

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222برهانیرضاخراسان جنوبی427

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222غفاریحسینخراسان جنوبی428

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223ودادامینخراسان جنوبی429

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223سمیع پورداودخراسان جنوبی430

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCنبوی فردمهدیخراسان رضوی431

تایید1برق خودرو 1396120513961208خجسته الئینمجتبیخراسان رضوی432

1396120513961208اسدی قلعه نیلیالخراسان رضوی433
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی434
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی435

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209کریمیفرشیدخراسان رضوی436

تاییدحجم سازی1396120513961209تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی437

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209قوچانیمسعودخراسان رضوی438

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208عربانی دانارسولخراسان رضوی439

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی440

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208دامنگیریسعیدخراسان رضوی441

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208قربانیمجیدخراسان رضوی442

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209واحدیبهنامخراسان رضوی443

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی444

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی445

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216اسحاقیاسماءخراسان رضوی446

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216رجائیاننرگسخراسان رضوی447

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216قربانیمحمدعلیخراسان رضوی448

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216نظریملیحهخراسان رضوی449

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223سینایی فرمحمدخراسان رضوی450

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223انتظاریرسولخراسان رضوی451

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215محتشمعلیرضاخراسان رضوی452

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216اسدی قلعه نیلیالخراسان رضوی453

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی454

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216شاهرودیانصالحخراسان رضوی455

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216کسائی لقلقصدیقهخراسان رضوی456

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی457

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی458

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215سعیدی فردحبیب الهخراسان رضوی459

اسماعیلخراسان رضوی460
نیک محمدی حسینی 

ئی
تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی461

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی462

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی463

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216قهرمانیمیناخراسان رضوی464

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223پرتوزانقدیرخراسان رضوی465

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223واحدیسیدرضاخراسان رضوی466

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222روستائیرضاخراسان رضوی467

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی468

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222احمدی یگانهبی بی زهراخراسان رضوی469

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222رضاییراضیهخراسان رضوی4670

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223حاتمیحسنخراسان رضوی471

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223کسائی لقلقصدیقهخراسان رضوی472

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی473



تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی474

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223هاشمیحلیمهخراسان رضوی475

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222پایدارعلیرضاخراسان رضوی476

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )فیاضیمحمدخراسان شمالی477

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208صادقیمصطفیخراسان شمالی478

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207حسین آبادیحسنخراسان شمالی479

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208سعادتیوحیدخراسان شمالی480

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208یزدانیمرتضیخراسان شمالی481

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209حمیدیمسعودخراسان شمالی482

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208رحیمیاحمدخراسان شمالی483

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209براتیزهرهخراسان شمالی484

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208شاهیمنیژهخراسان شمالی485

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396120513961209کریمیکرمعلیخراسان شمالی486

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208رزمیارولیخراسان شمالی487

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208محمدتقی پورحمیدهخراسان شمالی488

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208حسین نیامریمخراسان شمالی489

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208محمدیمجتبیخراسان شمالی490

1396121213961216فیاضیمحمدخراسان شمالی491
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216حسین نیامریمخراسان شمالی492

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215منصوریامیرخراسان شمالی493

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216عابدزاده سکهفاطمهخراسان شمالی494

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216عابدیافسانهخراسان شمالی495

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216محمدیمجتبیخراسان شمالی496

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223یزدانیپیمانخراسان شمالی497

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222رمضانیاحمدخراسان شمالی498

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223بیک محمدیاحمدخراسان شمالی499

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی500

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223جعفری ششتمداکرمخراسان شمالی501

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223جهانگردطاهرهخراسان شمالی502

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223چوپانیحمیدهخراسان شمالی503

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223رضائی نوعینجمهخراسان شمالی504

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی505

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223سهرابیعزتخراسان شمالی506

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223طبسیعذراخراسان شمالی507

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223معلمیزهراخراسان شمالی508

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223منصوریانمیتراخراسان شمالی509

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222کریمیکرمعلیخراسان شمالی510

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223صاحبی فردزینبخراسان شمالی511

	1396120513961208غالمیعبدالرضاخوزستان512 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalمهدی زادهمحمدخوزستان513

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCجمالیعبدالهخوزستان514

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCحسین پورمحمدخوزستان515

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCعوفیمحمدخوزستان516

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCیوسفیروح اهللخوزستان517

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012حیدری فرد سمیهخوزستان518

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012داودی اهوازیموناخوزستان519

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208غالمیزهرهخوزستان520

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208قربانی ورزردیپروینخوزستان521

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396120513961208نظریمانداناخوزستان522

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209البوغبیشفاطمهخوزستان523



تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209بهوندینریمانخوزستان524

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209عبودزادهجعفرخوزستان525

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209نژاد حسینیسید علیخوزستان526

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209ویسی تبارعلیخوزستان527

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208غوابشیمحمدخوزستان528

تاییدبرش قطعات1396120513961209عاشوری مفردوهبخوزستان529

تایید1برق خودرو 1396120513961208پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان530

تایید1برق خودرو 1396120513961208شیرعلی نژادجان محمدخوزستان531

تایید1برق خودرو 1396120513961208غالمپورامینخوزستان532

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208آراستهعبدالنبیخوزستان533

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208جهان بینرزاخوزستان534

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208شیخی پورالهامخوزستان535

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208عساکر پورناصرخوزستان536

1396120513961208آبتینبهجتخوزستان537
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208دورقینرگسخوزستان538
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209عباسی فردنجمخوزستان539

تاییدحجم سازی1396120513961209یزدیشهینخوزستان540

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209عبدی گراوندیبهروزخوزستان541

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208حزبائی پورحسینخوزستان542

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209قاسمی فرمجتبیخوزستان543

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209نادر زادهیوسفخوزستان544

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208معتقداردشیرخوزستان545

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208بشیرنجفقلیحمیدهخوزستان546

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208احمدی نیافاطمهخوزستان547

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208طاهری نسبرائدخوزستان548

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTحیدری فردسمیهخوزستان549

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTمیرزائیزهرهخوزستان550

1396121213961216نجاتیطاوسخوزستان551
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216نادر زادهیوسفخوزستان552

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216اوژنمحسنخوزستان553

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216خجسته فردمحبوبهخوزستان554

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216شایگان فرالهامخوزستان555

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216غالمیزهرهخوزستان556

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216هوریزهراخوزستان557

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223عباسی فردنجمخوزستان558

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215موسی پورعبدالحسینخوزستان559

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215یوسفیروح اهللخوزستان560

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215نقی زادهمجیدخوزستان561

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216حاتمی منجزیسودابهخوزستان562

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216رشتی زادهزینبخوزستان563

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216عبادیفاطمهخوزستان564

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216موسویزینبخوزستان565

تاییدژورنال شناسی1396121213961216پریشانی فروشانینسرینخوزستان566

تاییدژورنال شناسی1396121213961216جاسمی منفردجمیلهخوزستان567

تاییدژورنال شناسی1396121213961216صحنعلیمعصومهخوزستان568

تاییدژورنال شناسی1396121213961216کیشان رودباریآذردختخوزستان569

تاییدژورنال شناسی1396121213961216وزیری شمسفاطمهخوزستان570

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216افشار پورفلورخوزستان571



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216ثامریزهراخوزستان572

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان573

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223ارزنینعلیخوزستان574

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215آراستهعبدالنبیخوزستان575

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215خادمیغالمخوزستان576

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215فالحتیخدیجهخوزستان577

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215مهدی زادهمحمدخوزستان578

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216احمدی پورفریدونخوزستان579

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216یزدیشهینخوزستان580

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216یاللیشهالخوزستان581

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215غوابشیمحمدخوزستان582

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216احمدی اوندیمحمدخوزستان583

تایید1396121913961223PHPخراسانیحبیبخوزستان584

تاییدایسیوکیت1396121913961222حیاتیغالمرضاخوزستان585

تاییدایسیوکیت1396121913961222قاسمی فرمجتبیخوزستان586

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223حقیقیمریمخوزستان587

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223سرخی زادهمحمدخوزستان588

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223غالمیزهرهخوزستان589

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223نادر زادهیوسفخوزستان590

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223نژاد حسینیسید علیخوزستان591

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223  خرمی  فرخندهخوزستان592

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223حیدریالهامخوزستان593

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223شو لیسکینهخوزستان594

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223فرزاممعصومهخوزستان595

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223عاشوری مفردوهبخوزستان596

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209رازفرعلیزنجان597

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )رجبیحبیبهزنجان598

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCمنصوریمجتبیزنجان599

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207یعقوبیسعیدزنجان600

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208قائمیسیمازنجان601

تاییدحجم سازی1396120513961209عباسیونسیمازنجان602

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208دشتکیرحیمزنجان603

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208زمانیحسینزنجان604

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209خانیلیالزنجان605

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209خانینرگسزنجان606

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209قاسمینسیمزنجان607

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209اله وردلومنیرهزنجان608

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208نظریعلیرضازنجان609

1396121213961216شهیدی ارقینیالههزنجان610
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216مهرابیفهیمهزنجان611

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215قوجاخانلویعقوبزنجان612

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216اله وردلومنیرهزنجان613

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216حیدریپیامزنجان614

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215عباسیحسنزنجان615

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215تقیلوخالقزنجان616

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216مسلمیعلیزنجان617

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215بیگدلیهادیزنجان618

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223پرویزپورلیالزنجان619

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223شهیدی ارقینیالههزنجان620

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222زارعمهینزنجان621



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222عزیزیمهناززنجان622

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223مهدیونحیدرزنجان623

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222سعیدی مقدمپرویززنجان624

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223ستودهرشیدزنجان625

	1396120513961208حسینیسیداسمعیلسمنان626 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تاییدحجم سازی1396120513961209کمندیالههسمنان627

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209ابراهیمیروح اهللسمنان628

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209رضائی برمیعلیسمنان629

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208صمدیانعلیرضاسمنان630

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTبهرامیانفاطمهسمنان631

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216قربانی امیرآبادمعصومهسمنان632

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215عمادیامیرسمنان633

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215مستخدمین حسینیمهدیسمنان634

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215غمزهمجیدسمنان635

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216خلیل نزادیسمیهسمنان636

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216عرب یارمحمدیفهیمهسمنان637

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215جاللیعباسعلیسمنان638

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215کردیمرتضیسمنان639

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215ورکیانیحسینسمنان640

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216ابراهیمیمحسنسمنان641

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215خادمیمصطفیسمنان642

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215ابراهیمیروح اهللسمنان643

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215پورباقریانعلیسمنان644

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215دارائیمهدیسمنان645

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216عامریفاطمهسمنان646

تایید1396121913961223PHPکریمیعلیسمنان647

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223ایوبیسیده طیبهسمنان648

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223یاوریحمیدرضاسمنان649

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222قلچ لیعباسسمنان650

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223اکبریبهروزسمنان651

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222زینتیمحمد مهدیسمنان652

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223کشاورزفاطمهسمنان653

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223سلمانیداودسمنان654

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkپارساطیبهسیستان و بلوچستان655

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkخزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان656

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkریکیمهریسیستان و بلوچستان657

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان658

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان659

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkمیرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان660

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان661

تایید1396120513961209DREAMWEAVERسرابندیافسانهسیستان و بلوچستان662

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216آبیل صغیرزینبسیستان و بلوچستان663

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216آمریزهراسیستان و بلوچستان664

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216توان پورمریمسیستان و بلوچستان665

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ساالریزهرهسیستان و بلوچستان666

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208کیخامحمدسیستان و بلوچستان667

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان668

1396120513961208آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان669
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208شهدادیمریمسیستان و بلوچستان670
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید



تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208حیدریپریساسیستان و بلوچستان671

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان6372

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان673

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209میرحسنسیستان و بلوچستان674

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان675

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTخسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان676

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTسرابندیافسانهسیستان و بلوچستان677

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان678

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTنوریاسماعیلسیستان و بلوچستان679

1396121213961216بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان680
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216پارساطیبهسیستان و بلوچستان681
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216ریکیمهریسیستان و بلوچستان6382
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216فقیرمدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان3683
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216میرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان684
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216آریانفرحسینسیستان و بلوچستان685

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216بابانژاد رضائیفاطمهسیستان و بلوچستان686

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان687

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216شاهوزاییآمنهسیستان و بلوچستان688

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان689

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216خراسانیعلیسیستان و بلوچستان690

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223گرگیج نیای قدیممحمدعثمانسیستان و بلوچستان691

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215برخوردارعلیسیستان و بلوچستان692

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان693

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان694

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان695

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان696

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215حیدریپریساسیستان و بلوچستان697

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان698

تایید1396121913961223PHPسیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان699

تایید1396121913961223PHPفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان700

تایید1396121913961223PHPمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان701

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223ریگیر ابعهسیستان و بلوچستان702

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان703

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان704

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان705

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان706

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223توان پورمریمسیستان و بلوچستان707

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223جمالی پودینهیاسینسیستان و بلوچستان708

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان709

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان710

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان711

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان712

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222یعقوبیاسمعیلسیستان و بلوچستان713

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223آریانفرحسینسیستان و بلوچستان714

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222اربابیملک محمدسیستان و بلوچستان716

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222پرکیابراهیمسیستان و بلوچستان717



تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222دهقانیماجدسیستان و بلوچستان718

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222شهجاخالدسیستان و بلوچستان719

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222مزار زهیمحمد صدیقسیستان و بلوچستان720

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222خراسانیعلیسیستان و بلوچستان721

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222سارانیریحانهسیستان و بلوچستان722

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان723

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان724

	1396120513961208امیریداودفارس725 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396120513961208خلیفهاصغرفارس726 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396120513961208ناظریکاظمفارس727 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )حسین پورآدینفارس728

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )رنجبرندافارس729

تایید1396120513961209DREAMWEAVERمردانیزهرافارس730

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalحق پرستزین العابدینفارس731

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCارجمندجاللفارس732

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCتاج پیکرزهرافارس733

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012ترنج زرپروانهفارس734

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012غالمیهاشمفارس735

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012غالمی شهرآبادیجلیلفارس736

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209عالیشوندیمحمدرضافارس737

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208محسنیهادیفارس738

تاییدبرش قطعات1396120513961209شریعتی نسبمحمدفارس739

تایید1برق خودرو 1396120513961208بذرگربهرامفارس740

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216صفائیانزهرافارس741

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216کریمیمیترافارس742

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216یزدان پناهلیالفارس743

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216یوسفیسمیرافارس744

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208نگهبانقاسمفارس745

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209دهقانیکامرانفارس746

تاییدحجم سازی1396120513961209رحیم خانلیژیالفارس747

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208تاجیکیسمیرافارس748

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208زادسرعبدالرضافارس749

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208شهریورسانازفارس750

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208صحافیایمانفارس751

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208باستان پورغالمرضافارس752

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208علویاکبرفارس753

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208راه پیمامهدیفارس754

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208قائدیابراهیمفارس755

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208ساری خانی خرمیمیثمفارس756

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209اله دادیصادقفارس757

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208رفیعیفاطمهفارس758

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208حق شناسابوطالبفارس759

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208زارعیمهتابفارس760

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208قائم مقامیاحسانفارس761

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTفالحیمریمفارس762

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200کنعانیاسماعیلفارس763

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223احمدیاحسانفارس764

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215دهقانیکامرانفارس765

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215محسنیهادیفارس766

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215محمدیمهدیفارس767

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215صفائیانمحسنفارس768



تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216تاجیکیسمیرافارس769

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216عالیشوندیمعصومهفارس770

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216کریمیفاطمهفارس771

تاییدژورنال شناسی1396121213961216فتاحیمنتهافارس772

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216ساری خانی خرمیمیثمفارس773

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216کریمی نیامحمد صادقفارس774

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216مردانیزهرافارس775

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216رحیم خانلیژیالفارس776

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216رفیعیفاطمهفارس777

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216نگین تاجیامیدفارس778

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216ایزدیسمیهفارس779

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216علی نیاعلی اکبرفارس780

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215بذرافشانمجتبیفارس781

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215سعیدپورمحمدرضافارس782

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215حق شناسابوطالبفارس783

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215زارعیمهتابفارس784

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215هوشیاربهمنفارس785

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216ساداتسید شریففارس786

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216مرادی عملهچمرانفارس787

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215زارعی سکه روانیصدرالهفارس788

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216برامکیطاهرهفارس789

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216فرهادیفاطمهفارس790

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215زمانی وکیل ابادیهادیفارس791

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215قربانیابوالفضلفارس792

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215کاظمی نیامصطفیفارس793

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215کریمیمهدیفارس794

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215محیط قیریمحمدفارس795

تاییدایسیوکیت1396121913961222رضاییعلیفارس796

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223انصاری فردمحمد مهدیفارس797

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223زارعیمهتابفارس798

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223نگین تاجیامیدفارس799

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223پیش آهنگلیالفارس800

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223دبیریالهامفارس801

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223دهقانیجمشیدفارس802

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223رحیم خانلیژیالفارس803

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223فرهادیفاطمهفارس804

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222قائم مقامیاحسانفارس805

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس806

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223عاشوریعلی اصغرفارس807

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222پاالشبهارهفارس808

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222حاجی زادهپریسافارس809

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222حبیبیفرامرزفارس810

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222داودیازادهفارس811

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222فلسفیسیمافارس812

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223منصوریحمیدرضافارس813

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222زارعی سکه روانیصدرالهفارس814

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223زارععلیرضافارس815

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223موسویصادقفارس816

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223رفیعیفاطمهفارس817

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223ایمنعلیرضافارس818

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223زارعیمحمودفارس819



تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223مرادی عملهچمرانفارس820

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209طاهرخانیمهدیقزوین821

شیواقزوین822
محمود پور کبابیانی 

فرد
1396120513961209CompTIA - Network+                              تایید

تایید1396120513961209DREAMWEAVERحاجی نور محمدیحمیدهقزوین823

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207کشاورز معتمدیمهدیقزوین824

تاییدبرش قطعات1396120513961209رحمنیروح الهقزوین825

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208نظریولی الهقزوین826

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین827

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209قنبریمحمدقزوین828

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209گودرزوند چگینیسجادقزوین829

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209برمایونرضاقزوین830

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209رحمنیفرشیدقزوین831

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209محمد خانیعلیقزوین832

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396120513961209طاهرخانیعلیقزوین833

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1396120513961209کشاورزخلیلقزوین834

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208باقریحشمت الهقزوین835

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216نظریولی الهقزوین836

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223افشار اسبکیعباسقزوین837

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین839

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223برمایونرضاقزوین840

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223حسینیسید فرشیدقزوین841

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین842

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216ایوبىزهرهقزوین843

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216رحمنیلیالقزوین844

تاییدایسیوکیت1396121913961222فروغیامیرقزوین845

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222خسرو نژادعلیقزوین846

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216امامینفیسهقم847

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216امیریهاشمقم848

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216باقریهرقیهقم849

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216بچاری حسنیهاشمیهقم850

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216تحریریآسیهقم851

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216تحریریمریمقم852

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216جوکار شاه آبادیمحمدقم853

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216چاوشی خاتمیلیالقم854

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216حاتمیوحیدقم855

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216رضاییزینب الساداتقم856

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216رضائیرضاقم857

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سبحانی مهراکرمقم858

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سعادت کیشداودقم859

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216شایانی فرزهراقم860

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216شکوهیمریمقم861

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216عوائدیعلیرضاقم862

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216قادریزهراقم863

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216قاسمی واشوریاعظمقم864

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216کیومرثینسرینقم865

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ماللومحسنقم866

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ممیزفریدهقم867

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216نیکو اورنگمسعودقم868

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216هاشمیاکرم الساداتقم869

تایید(اجرا در استان قم)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216واشیانصادققم870



تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200مقصودیاحمدقم871

تاییدبرش قطعات1396120513961209کریمیمحمدصدیقکردستان872

تایید1برق خودرو 1396120513961208حسین پناهیتوفیقکردستان873

تایید1برق خودرو 1396120513961208رضائیآرمانکردستان874

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208چکشیمحمد رضاکردستان875

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208کریمیامجدکردستان876

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208موچانیامیرکردستان877

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208کریمیطالبکردستان878

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216نادرپورمهدیکردستان879

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216فوالدیاکبرکردستان880

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216خورشیدیپگاهکردستان881

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216محمدیبیانکردستان882

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215حاتمیجمال الدینکردستان883

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223خورشیدیپگاهکردستان884

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223محمدیبیانکردستان885

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223رحیمی نژادحیدرکردستان886

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223قلی زادهفایقکردستان887

	1396120513961208رزم فرساالهامکرمان888 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396120513961208علیزاده باب تنگلیحمیدرضاکرمان889 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209ارجمند قهستانیحسینکرمان890

تایید1396120513961209DREAMWEAVERرمضانی نژادفرشتهکرمان891

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208اکبریحامدکرمان892

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207رضایی علی ابادیرحیمکرمان893

تایید1برق خودرو 1396120513961208مسلمی مهنیابراهیمکرمان894

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216معین الدینیهادیکرمان895

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209ابراهیمی نژادشهدادیابوالفضلکرمان896

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209امامی پوراحسانکرمان897

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209بیک زادمسعودکرمان898

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209حسن شاهی راویزحسنکرمان899

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209عبدالرحیمیمهدیکرمان900

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209پورامینی مقدمعلیکرمان901

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209نصاریمحمدکرمان902

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209پیرانبی اهللکرمان903

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209کریمی گوغریغالمرضاکرمان904

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان905

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208ساالرکریمیزینبکرمان906

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208سالجقهفاطمهکرمان907

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208بهرامی رادمجتبیکرمان908

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209سیوندی نسبمعظمهکرمان909

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208آرانحسینکرمان910

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208طاهرنژادجوزمفاطمهکرمان911

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208کافیرضاکرمان912

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTرشیدیمحبوبهکرمان913

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216کیانیشیماکرمان914

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216بک زادهمریمکرمان915

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216ثمره جاللییدالهکرمان916

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216خراسانیزهرهکرمان917

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216خواجه حسنی رابرینجمهکرمان918

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216رشیدیمیناکرمان919

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216شاه حسینی فوزیزهراکرمان920

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216شفیعیمهرانکرمان921



تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216شیخ اسدیمحمدعلیکرمان922

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216صادقی گوغریوحیدکرمان923

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216عاقلی گوکیمعصومهکرمان924

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216عرب پورداهوئیبتولکرمان925

علیکرمان926
علی محمدی عبداله 

ابادی
تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216محدثی زرندیمهدیهکرمان927

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216مددی زادهتورانکرمان928

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216مددی ماهانیمحبوبهکرمان929

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش و تکثیر زنبور عسل1396121213961216نصیریمهدیکرمان930

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223پورامینی مقدمعلیکرمان931

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223عامریعلیکرمان932

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215ابراهیمی نژادشهدادیابوالفضلکرمان933

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215کمال الدینیرضاکرمان934

تاییدژورنال شناسی1396121213961216حاجی زاده خنامانیزهراکرمان935

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216حاج ملکمحبوبهکرمان936

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216حاج ملکمژگانکرمان937

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216مظفریان شهربابکیزهراکرمان938

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216جاویداننفیسهکرمان939

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216شفیعی اپوروارینجمهکرمان940

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215سلطانزادههادیکرمان941

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216شهیدی زرندیسمانهکرمان942

تاییدایسیوکیت1396121913961222پیلتنپژمانکرمان943

تاییدایسیوکیت1396121913961222حسنی خورسندیمهدیکرمان944

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222ثمره جاللییدالهکرمان945

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223عاطفیفاطمهکرمان946

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223امامی پوراحسانکرمان947

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222امیریعباسکرمان948

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222کامیابی ساردوهادیکرمان949

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223اسالمی علی آبادیسهیالکرمان950

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222رودباریرضاکرمان951

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222گروهی ساردوارسالنکرمان952

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222نجاتیمسیحکرمان953

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223ایزدی کموییسکینهکرمان954

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222اسکندری نسباسحقکرمان955

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223آرونحسینکرمان956

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223صادقی گوغریوحیدکرمان957

تایید1396120513961209DREAMWEAVERپارسهآهوکرمانشاه958

تایید1396120513961209DREAMWEAVERشریفیافسانهکرمانشاه959

تایید1396120513961209DREAMWEAVERفخریحمیراکرمانشاه960

تایید1396120513961209DREAMWEAVERکریمینسترنکرمانشاه961

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209غالمیمهردادکرمانشاه962

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208برنجیانجاللکرمانشاه963

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208حیدریبابککرمانشاه964

تایید1برق خودرو 1396120513961208آزادبختشهابکرمانشاه965

تایید1برق خودرو 1396120513961208خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه966

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216عباسیکیهانکرمانشاه967

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396120513961209طهریرحیمکرمانشاه968

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209کاکائیحسینکرمانشاه969

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209راستگومصطفیکرمانشاه970

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209طنابیانشهنازکرمانشاه971



تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208رحمتیمجتبیکرمانشاه972

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208ویسی دیاربهمنکرمانشاه973

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208حیدریمهیارکرمانشاه974

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTفخریحمیراکرمانشاه975

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216رستمیحسینکرمانشاه976

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216باغفلکیگلیکرمانشاه977

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216گرگین کرجیهومنکرمانشاه978

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223شفیعیسعیدکرمانشاه979

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223نوروزنژادارسالنکرمانشاه980

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223هدایتی فربرزوکرمانشاه981

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه982

تاییدژورنال شناسی1396121213961216رنجبریپریوشکرمانشاه983

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216پشوتنشهرامکرمانشاه983

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223قاسمیمیثمکرمانشاه984

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216حسینیزینبکرمانشاه985

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215طهریرحیمکرمانشاه986

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216قنبریپیامکرمانشاه987

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه988

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216حیدریبابککرمانشاه989

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215شیروانیحامدکرمانشاه990

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216قاسمی آزادخانیملیحهکرمانشاه991

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215بزرگیافشینکرمانشاه992

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215شیرمحمدیحسینکرمانشاه993

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1396121913961223طهریرحیمکرمانشاه994

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه995

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223مروتینسرینکرمانشاه996

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222حسین آبادیعطیهکرمانشاه997

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223جمالیژالهکرمانشاه998

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222حیدریبهارکرمانشاه999

1396120513961209ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1000
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد1001
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1002
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209باقری نسب نجف آبادعسکرکهگیلویه و بویراحمد1003
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209پرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد1004
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1005
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد1006
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1007
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1008
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد1009
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209ذاکرزادهلیداکهگیلویه و بویراحمد1010
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید



1396120513961209رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1011
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209روانبدروح الهکهگیلویه و بویراحمد1012
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209شمشیری منصور خانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1013
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1014
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد1015
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1016
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1017
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1018
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1396120513961209یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد1019
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209رشیدی جهان آبادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1120

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد1121

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1122

1396120513961208صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1123
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدحجم سازی1396120513961209همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1124

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1125

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد1126

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216کیائیحامدکهگیلویه و بویراحمد1127

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1128

تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216بهره برکمالکهگیلویه و بویراحمد1129

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد1130

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216حسینیمحبوبه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1131

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1132

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216چهارده چیریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1133

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد1134

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1135

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1136

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1137

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216فوالدیان کیشثریاکهگیلویه و بویراحمد1138

تایید1396121913961223PHPوفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1139

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222محمد پور ترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1140

	1396120513961208مرادقلیعبدالرضاگلستان1141 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )فضلیسمیهگلستان1142

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396120513961208یارمحمدزاییمحمدگلستان1143

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208پاویزناصرگلستان1144

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208عطائیفرهادگلستان1145

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208جهانی مقدمناصرگلستان1146

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396120513961209جهان تیغعلی اصغرگلستان1147

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTدزیانیمریمگلستان1148

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTصدیقیعبدالوهابگلستان1149

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200شعبانیحسینعلیگلستان1150

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216صابریناصرگلستان1151

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216صحراییجبراییلگلستان1152



تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215حسینی باالجادهسیدقربانگلستان1153

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215عراقی نژادحمید رضاگلستان1154

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215کشیریصابرگلستان1155

تایید(میکرومستر  )درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 1396121213961215نجف زادهفرهادگلستان1156

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396121213961216عیدیلیالگلستان1157

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223بابائی رودبارکیعلیگلستان1158

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216حیدر حیدریناهیدگلستان1159

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216عبدالهیمحترمگلستان1160

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216فالحمهربانوگلستان1161

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216بادیفرشتهگلستان1162

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216عبداللهیطیبهگلستان1163

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216مفیدیعید محمدگلستان1164

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215حاجیلریحسینگلستان1165

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215رجبیرمضانعلیگلستان1166

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216قره سوفلوشیماگلستان1167

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216جمال لیوانیعظیمهگلستان1168

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان1169

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216کیاءاعظمگلستان1170

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215مرادقلیعبدالرضاگلستان1171

تایید1396121913961223PHPفضلیسمیهگلستان1172

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222اراز زادهکمال الدینگلستان1173

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222فرجیعلیگلستان1174

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223بادیفرشتهگلستان1175

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223غفاریآزادهگلستان1176

	1396120513961208ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1177 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396120513961208عزت پناه گشتیحجتگیالن1178 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209بابائیرضاگیالن1179

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )محسنیالهامگیالن1180

تایید1396120513961209DREAMWEAVERالمئیعلیرضاگیالن1181

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalجعفرپورنصیرمحلهمهردادگیالن1182

تاییدبرش قطعات1396120513961209پورعابدگلرودبارییاسینگیالن1183

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208زاهد پور مالطیحمیدگیالن1184

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن1185

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209مزرعه دوستجاللگیالن1186

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209نژادابراهیمیمحمدگیالن1187

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208حداد مومنیمرضیهگیالن1188

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208فدائیرقیهگیالن1189

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209افضلیمرجانگیالن1190

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209جاللیمحمدرضاگیالن1191

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209چربدست گسکریرضاگیالن1192

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209حسنی کمساریمعصومهگیالن1193

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209خراسانی رادسیده فاطمهگیالن1194

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209خلیلی رادنیماگیالن1195

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208شاکرقصابسرائیمحسنگیالن1196

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208قربانی پنچاهوحیدگیالن1197

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208مهریخواهعلیگیالن1198

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208یعقوبی سرملیاحمدگیالن1199

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209امینی رادرامینگیالن1200

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209حاجی نژادلیداگیالن1201

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208لطیفیمهیارگیالن1202

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216اکباتانی نژادشبنمگیالن1203



تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396121213961216نژادابراهیمیمحمدگیالن1204

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216بخشندهسیدرضاگیالن1205

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216جارستان دوگوریمریمگیالن1206

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216حسین زاده کاسانیلیالگیالن1207

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216فرجی سیناکیوانگیالن1208

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن1209

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216مزرعه دوستجاللگیالن1210

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215دشتبانمهدیگیالن1211

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215قاطعی فرمحمدرضاگیالن1212

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن1213

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215رحمتی طوالرودپائینشهرامگیالن1214

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216فاضلیسیده لیالگیالن1215

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1216

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396121213961216خانجانی طالکوئیزهرهگیالن1217

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216حاجی کریماحیاگیالن1218

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216پور محمدسمانهگیالن1219

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215عرفانیانایوبگیالن1220

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215صادق موسویسید آرشگیالن1221

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215یعقوبی سرملیاحمدگیالن1222

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216محمد پورتسیهامیرگیالن1223

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن1224

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215مشعوفعلیگیالن1225

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215ایوبیرویاگیالن1226

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215نوروزی لویهرقیهگیالن1227

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223حسین زاده کاسانیلیالگیالن1228

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223فداییرقیهگیالن1229

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222حقدوست شیرایهرضاگیالن1230

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223فرجی سیناکیوانگیالن1231

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223محمدپورایمانگیالن1232

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1233

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن1234

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223جمال امیدیعلیگیالن1235

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223سحرخیزمسعودگیالن1236

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223صفری نژادنسیماگیالن1237

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223کوچکیامیرگیالن1238

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223پورعابدگلرودبارییاسینگیالن1239

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396121913961223نژادابراهیمیمحمدگیالن1240

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223لطفی خرشکیفردوسگیالن1241

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1242

	1396120513961208الهی نژادعلیلرستان1243 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396120513961208مختاری فردامیرلرستان1244 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209سپهوندعلیلرستان1245

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209لریمسلملرستان1246

تایید1396120513961209DREAMWEAVERنعمت الهیهادیلرستان1247

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCفزونگریمجیدلرستان1248

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209بازوندروح الهلرستان1249

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209نورعلیسعیدلرستان1250

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208ساالروندولیلرستان1251

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208صادقی پورغالمحسنلرستان1252

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207جودکی نژادعلیلرستان1253

تاییدبرش قطعات1396120513961209باجالننایب علیلرستان1254



تایید1برق خودرو 1396120513961208کشاورزکاظملرستان1255

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216مدیریسهیاللرستان1256

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209شفیعیایمانلرستان1257

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209یاری برئیعزیز الهلرستان1258

1396120513961208امان الهی نوچیطیبهلرستان1259
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208آزادبختفروغلرستان1260
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

1396120513961208قربانیمرضیهلرستان1261
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396120513961209قاسمی نژادخداکرملرستان1262

تاییدروشهای ارائه مطلب1396120513961209همتیمیثملرستان1263

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208یاراحمدیغالمرضالرستان1264

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209توکلیانزهرالرستان1265

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396120513961208قربانیرسوللرستان1266

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208بیرانوندفرهادلرستان1267

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1396120513961209عالی پورمهردادلرستان1268

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208دارابیحشمت الهلرستان1269

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208قیاسی فرعلیلرستان1270

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208همتی کیامسعودلرستان1271

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208میرزائیمسعودلرستان1272

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216جعفریاعظملرستان1273

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216لونیمهینلرستان1274

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216منصوریصدیقهلرستان1275

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216خسرویروح اهلللرستان1276

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216مرادییدالهلرستان1277

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223سهرابیسیدهادیلرستان1278

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223قاییدیامینلرستان1279

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216دهستانیشهربانولرستان1280

تاییدژورنال شناسی1396121213961216امان الهی نوچیطیبهلرستان1281

تاییدژورنال شناسی1396121213961216رشیدیفروزانلرستان1282

تاییدژورنال شناسی1396121213961216قادراحمدیخدیجهلرستان1283

تاییدژورنال شناسی1396121213961216یعقوب زادهکبریلرستان1284

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216کوشکیمعصومهلرستان1285

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216امیریافسانهلرستان1286

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216واحدیسید مهدیلرستان1287

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215همتیمیثملرستان1288

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216یاراحمدیعلیلرستان1289

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216بیرانوندامینلرستان1290

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216تقویمحمد حسنلرستان1291

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216خادمیکبرالرستان1292

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215بیرانوندفرهادلرستان1293

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215قاییدرحمتیعبدالرضالرستان1294

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223خادمیزلیخالرستان1295

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223واحدیسید مهدیلرستان1296

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1396121913961223خسرویروح اهلللرستان1297

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223قائدرحمتیمرادلرستان1298

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223مرادینیمالرستان1299

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223مسروراصغرلرستان1300

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223خوشناموندزیبالرستان1301

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222قاییدرحمتیعبدالرضالرستان1302



تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222جعفریاعظملرستان1303

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222لونیمهینلرستان1304

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223بیرانوندامینلرستان1035

	1396120513961208گیلمحمدمازندران1036 تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

تایید(Mastercam) ماشینکاری با نرم افزار(CAD/CAM)1396120513961209قاسم پورمهدیمازندران1307

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012یعقوبی سورکیمحسنمازندران1308

تاییدبرش قطعات1396120513961209دشتیجلیلمازندران1309

تاییدبرش قطعات1396120513961209الطفحسینمازندران1310

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216تقی زاده دارابیاکرممازندران1311

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216عباسیمحمد رضامازندران1312

تاییدمجازی- تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396120513961209اکبرنژادسارویحبیبمازندران1313

تاییدحجم سازی1396120513961209ملکی مجداعظممازندران1314

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396120513961208باقریمریممازندران1315

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209احمدیرؤیامازندران1316

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209اصدقیفاطمهمازندران1317

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209آهنیسمیهمازندران1318

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209رستمکالییسیده محترممازندران1319

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209میرزائیطاهرهمازندران1320

تاییدمعاینه فنی خودرو1396120513961208عبدالملکیعلیمازندران1321

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209شریفی ایزدیزکیهمازندران1322

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208کلبادی نژادخدیجهمازندران1323

تایید1396121213961216JAVA SCRIPTخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1324

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200منصوری نیاسید صادقمازندران1325

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216ساحلیالهاممازندران1326

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216خراسانی لمراسکیشهربانومازندران1327

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216دلگشاعبدالملکیزهرامازندران1328

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216جوادیان کوتناییفرشتهمازندران1329

تاییدایسیوکیت1396121913961222اسدی کرچاییپرویزمازندران1330

تاییدایسیوکیت1396121913961222فیروزی الکتراشانیابراهیممازندران1331

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223خوشروزی سارویفاطمهمازندران1332

تاییدبرگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت1396121913961223محمودجانلوثمرهمازندران1333

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222اکبرنژادسارویحبیبمازندران1334

تاییدعکاسی پیشرفته1396121913961223اسکندریامیدمازندران1335

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222عبدالملکیعلیمازندران1336

تاییدتجهیزات پایش کیفی در تصفیه خانه1396121913961223جبرئیل زادهمحمدرضامازندران1337

تایید                              +1396120513961209CompTIA - Networkجعفریکبریمرکزی1338

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )خلیلی درمنیالهاممرکزی1339

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )غالمیبانومرکزی1340

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalجعفریمحمدرضامرکزی1341

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCجاویدان فربهناممرکزی1342

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208مظفریحسینمرکزی1343

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207کاظمی مهرابادیغالمرضامرکزی1344

تاییدبرش قطعات1396120513961209اجتهادیاحسانمرکزی1345

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208میرزائیجوادمرکزی1346

1396120513961208میرزائیفرزانهمرکزی1347
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208رحمانیاکرممرکزی1348

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209آزادیمژگانمرکزی1349

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208پیروزفرسروشمرکزی1350

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208رضائیرضامرکزی1351



1396121213961216خلیلی درمنیالهاممرکزی1352
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396121213961216غالمیبانومرکزی1353
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200عشقعلیعلیمرکزی1354

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200محمد علیپورداودمرکزی1355

تاییدمقدماتی 1396121213961215PLC-S7-1200مظفریحسینمرکزی1356

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216شفیعیحسینمرکزی1357

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216مقدسیمهتابمرکزی1358

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396121213961215غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1359

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215صحرائیاکبرمرکزی1360

تاییدخودروهای هیبردی1396121213961215مؤمنیعلیمرکزی1361

تاییدژورنال شناسی1396121213961216محمدیمعصومهمرکزی1362

تاییدژورنال شناسی1396121213961216مشایخی کرهرودیمریممرکزی1363

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216هنرمنداقدسمرکزی1364

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223قنبریولیمرکزی1365

تایید1فرز کاری سطح  1396121213961223یادگاریحسینمرکزی1366

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1396121213961216نجفی زادهنوابمرکزی1367

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216افسریمجیدمرکزی1368

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396121213961215شاهیمهردادمرکزی1369

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215کمال آبادیفاطمهمرکزی1370

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396121213961215نادریحمیدمرکزی1371

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216عطاریانزهرامرکزی1372

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215رحیمیعلیمرکزی1373

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216بزم امونحمیدمرکزی1374

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1396121213961215بیاتمیثممرکزی1375

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396121213961216عباسیزینتمرکزی1376

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215شهبازیاشرفمرکزی1377

تاییدایسیوکیت1396121913961222حسنیسجادمرکزی1378

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223توکلیمهرانمرکزی1379

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223مشایخی کرهرودیمریممرکزی1380

تایید(بصورت مجازی) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 1396121913961223سعیدیگلبرگمرکزی1381

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222صحرائیاکبرمرکزی1382

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223عباسیزینتمرکزی1383

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223شاکریحامدهمرکزی1384

تاییدمدیریت باغات میوه1396121913961223مرادیانفاطمهمرکزی1385

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )شمسیرضیههرمزگان1386

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012بلندصابرهرمزگان1387

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012حسن پورخدیجههرمزگان1388

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012صبورعلیهرمزگان1389

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1390

تاییدسیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی مقدماتی1396120513961208حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1391

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1396120513961209سلیمانی احمدیمرضیههرمزگان1392

تاییدهرس درختان میوه1396120513961208عامری پوررامینهرمزگان1393

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216بلندصابرهرمزگان1394

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216صبورعلیهرمزگان1395

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396121213961215حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1396

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1397

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222امانیرضاهرمزگان1398

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396121913961222بهنامیاصغرهرمزگان1399

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396121913961222امیری دوماریمحسنهرمزگان1400



تایید1396120513961209DREAMWEAVERترکاشوندفاطمههمدان1401

تایید1396120513961209DREAMWEAVERعباسیپریاهمدان1402

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalزینعلیمهدیهمدان1403

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCشاکریاردشیرهمدان1404

تایید1396120513961209SQL SERVER 2012اروانهفاطمههمدان1405

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208پاروندپوریاهمدان1406

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208رنجبردارسعیدهمدان1407

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208صفریعلیهمدان1408

تاییدDigsilentآشنایی با نرم افزار 1396120513961208عرفانی پورعلیهمدان1409

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1396120513961207موالزادهمحمد تقیهمدان1410

تایید1برق خودرو 1396120513961208سرابیمیثمهمدان1411

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سرمدی علیخانیرسولهمدان1412

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216احمدی مالیریمرضیههمدان1413

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216اسد بیگیمهدیهمدان1414

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216امیدیاکرمهمدان1415

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216آقاجانیآزادههمدان1416

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ترابیانپورانهمدان1417

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216تویسرکانیمهریهمدان1418

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216حسنیمعصومههمدان1419

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216زندیلیالهمدان1420

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سلگیسعیدهمدان1421

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سهرابیرضاهمدان1422

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سهرابی فردفرحنازهمدان1423

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216سیفعلیرضاهمدان1424

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216شفیعیفاطمههمدان1425

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216شمسحامدهمدان1426

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216طهماسبیسمیراهمدان1427

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216عبداله پورحسنهمدان1428

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216عسگری نویدزهراهمدان1429

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216فریدنیامجیدهمدان1430

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216فیوضیطاهرههمدان1431

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216کریمیاحمدهمدان1432

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216مجیدیزسولهمدان1433

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216ملکیحسینهمدان1434

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216نادریصالحهمدان1435

تایید(اجرا در استان همدان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396120513961216نجاتیطیبههمدان1436

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396120513961208مسکینیسید حسنهمدان1437

تاییدتکنیکهای راندو در معماری1396120513961208علی یاریابراهیمهمدان1438

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961208ازادی منشطاهرههمدان1439

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396120513961209همایونفرحامدهمدان1440

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209مرادیبیتاهمدان1441

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209مرادینرگسهمدان1442

تایید(مجازی)مقدماتی بر فیلمسازی 1396120513961209مکاری همدانیناصرهمدان1443

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1396120513961209مقدسیعباسهمدان1444

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208حیدریسحرهمدان1445

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208مرادطلبامیدهمدان1446

1396121213961216احمدی حشمتیهنسرینهمدان1447
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121213961216شمسیعاطفههمدان1448

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396121213961223بهرامی مهرحمیدهمدان1449

تاییددوخت لباس های کشی1396121213961216عباسیمعصومههمدان1450



تایید(سطح یک-مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز1396121213961216آقائی ساالرآبادیامیرهمدان1451

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216طهماسبیسمیراهمدان1452

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216عابدیآرزوهمدان1453

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396121213961216نامدارزهراهمدان1454

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216صارمیانسیههمدان1455

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396121213961216ساسان شفیع نیاقنبر علیهمدان1456

تاییدمعاینه فنی خودرو1396121213961215پاشائیمهردادهمدان1457

تاییدمقدماتی- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 1396121213961215زرین وفاعلیرضاهمدان1458

تاییدورکشاپ کار و تجارت1396121213961216زمانی نیاطیبههمدان1459

تایید1396121913961223PHPحامیانسمیراهمدان1460

تایید1396121913961223PHPشفیعیفاطمههمدان1461

تایید1396121913961223PHPکرمیمهنازهمدان1462

تاییدایسیوکیت1396121913961222نگینیمحمدهمدان1463

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223اسد بیگیمهدیهمدان1465

تاییدپرورش کرم ابریشم1396121913961222الیاسیعلیرضاهمدان1466

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223عسگری نویدزهراهمدان1467

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223فریدنیامجیدهمدان1468

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396121913961223مرادینرگسهمدان1469

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396121913961222مجیدیرسولهمدان1470

تاییدروشهای ارائه مطلب1396121913961223فیوضیطاهرههمدان1471

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223احمدی مالیریمرضیههمدان1472

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396121913961223شمسیعاطفههمدان1473

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222سرمدی علیخانیرسولهمدان1474

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222صالحیعلی اصغرهمدان1475

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222مرادیشیرینهمدان1476

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1396121913961222نیکونامسودابههمدان1477

تایید 1396120513961209CompTIA Linux+ ( core level )رفیعی مجومرداعظمیزد1478

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalشاهدی نصرآبادعلیرضایزد1479

تایید1396120513961209PLC 1500 – TIA Portalمام آقاییابراهیمیزد1480

تاییدA مقدماتی 1396120513961208PLCصالحعلیرضایزد1481

تاییدOHSAS-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396120513961209هاشمیعلییزد1482

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209ابوئی مهریزیمحمد علییزد1483

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209انتظاری زارچکاظمیزد1484

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209ایزدی فرنسرینیزد1485

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209بهارستان تفتیسکینهیزد1486

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209تفکری بافقیسیمایزد1487

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209جهانبانی اردکانیحسینیزد1488

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209جهانیعصمتیزد1489

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209خلیلیفخرالساداتیزد1490

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209دهقانزاده بافقیسکینهیزد1491

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1492

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209دهقانی فخرآبادحلیمهیزد1493

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209زارع ده آبادیحلیمهیزد1494

اعظمیزد1495
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209صیادیان نجم آبادنصرتیزد1496

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209طباطباییزهرایزد1497

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209عطااللهی اشکورمهینیزد1498

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209فتاحی اردکانیاعظمیزد1499

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209فتاحی اردکانیمصطفییزد1500

تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209فتوحی بافقیعظیمهیزد1501



تایید(اجرا در استان یزد)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396120513961209کاظمی پورهاشم آبادیزهرایزد1502

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1396120513961208میرجلیلیجاللیزد1503

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396120513961208افضلیمصطفییزد1504

1396121213961216زارع بیدکیهادییزد1505
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396121213961216خلیلیفخرالساداتیزد1506

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216انتظاری زارچکاظمیزد1507

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396121213961216طباطباییزهرایزد1508

تایید(Module A,S,T.1)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده 1396121213961223محمدی بغدادآبادیامیدیزد1509

تاییدژورنال شناسی1396121213961216زارع ده آبادیحلیمهیزد1510

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396121213961216بقاییاحمدیزد1511

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1396121213961216زارعین علی آبادفرشتهیزد1512

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216پارسائیانسید رضایزد1513

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درک فیلم 1396121213961216جعفریمحسنیزد1514

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216سلطان عطارزهرهیزد1515

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396121213961216فالحتیسمانهیزد1516

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396121213961215متولی پوراصغریزد1517

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215علیشاهیعلیرضایزد1518

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1396121213961215فاتحی فیض آبادمجیدیزد1519

تایید1396121913961223PHPزارعرفعتیزد1520

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396121913961223سلطان عطارزهرهیزد1521

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


