
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511خمسهجباراذربایجان شرقی1

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511کریمیکریماذربایجان شرقی2

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518اسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی3

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی4

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی5

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی6

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518نوریابوالفضلاذربایجان شرقی7

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی8

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518باالئیمحسناذربایجان شرقی9

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518خداییعلیاذربایجان شرقی10

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518قاسم زادهسعیداذربایجان شرقی11

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510شهبازیامیراذربایجان شرقی12

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510اصالنیموسیاذربایجان شرقی13

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511علی زادهمهدی اذربایجان شرقی14

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510آراسته هادیاذربایجان شرقی15

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510حسن زادهعباساذربایجان شرقی16

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALطهماسبیاحمداذربایجان شرقی17

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517جاللیعلیرضااذربایجان شرقی18

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی19

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518حسن پورعلی اکبراذربایجان شرقی20

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518حیدریفریدوناذربایجان شرقی21

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518صدریمهرداداذربایجان شرقی22

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518پیرعلیلو داریوش اذربایجان شرقی23

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517کریمیعزیزهاذربایجان شرقی24

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517مهدویجعفراذربایجان شرقی25

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517شیخیعلیرضااذربایجان شرقی26

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518قاعدیلعیااذربایجان شرقی27

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518مهاییعفتاذربایجان شرقی28

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518نصیریپریسااذربایجان شرقی29

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeاسکندری تازه کندبهزاداذربایجان شرقی30

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012جهان سریولیاذربایجان شرقی31

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012فرزانسولمازاذربایجان شرقی32

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012نوریابوالفضلاذربایجان شرقی33

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525خازینیبیتااذربایجان شرقی34

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی36

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525نوروززاد بناءعذرااذربایجان شرقی37

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525حسینی نیلوفر اذربایجان شرقی38

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524سعیدآبادیانمحموداذربایجان شرقی39

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525شهبازیامیراذربایجان شرقی40

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی41

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524ادهمیعلیرضااذربایجان شرقی42

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524آراستههادیاذربایجان شرقی43

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی44

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524ذوالقرنیعباداهللاذربایجان شرقی45

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525خلیلی فائزیمنوچهراذربایجان شرقی46

تایید1396052813960531EPLAN P8گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی47

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608علیقلی زادهحمیداذربایجان شرقی48

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی49

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی50

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531رهنمافرهاداذربایجان شرقی51

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531سلطان حسینیمحمداذربایجان شرقی52

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601اژدریانایراناذربایجان شرقی53
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تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی54

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531نوریابوالفضلاذربایجان شرقی55

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی56

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010خشکباری رضاییهسیمااذربایجان غربی57

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518آهنی آذرفریبااذربایجان غربی58

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518حاجی زادشهالاذربایجان غربی59

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518رقمی خسروشاهیراحلهاذربایجان غربی60

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی61

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی62

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510امیدیسیف الدیناذربایجان غربی63

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511خلیلیمیکاییلاذربایجان غربی64

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517خشکباری رضاییهسیمااذربایجان غربی65

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517کریمیعثماناذربایجان غربی66

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518بداقیسعیداذربایجان غربی67

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517کردسلیماناذربایجان غربی68

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517محمودیساماناذربایجان غربی69

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518مسعودنیااسماعیلاذربایجان غربی70

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی71

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی72

تایید1396052113960525DREAMWEAVERبهروزیالمیرااذربایجان غربی73

تایید1396052113960525DREAMWEAVERشمسیمهدیاذربایجان غربی74

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcکریمیعثماناذربایجان غربی75

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی76

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601خلیل لویاسیناذربایجان غربی77

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601محسنیمیثماذربایجان غربی78

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601میریوسفیمیریوسفاذربایجان غربی79

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524خوشوقتهیمناذربایجان غربی80

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی81

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531نجیب فرعلیاذربایجان غربی82

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531 طیبی فرمسعوداذربایجان غربی83

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531فرزانهیاشاراذربایجان غربی84

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531محالیسامرنداذربایجان غربی85

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531روشنیبهمناذربایجان غربی86

تاییدمتره و برآورد1396052813960531سیفی محمدآبادرامیناذربایجان غربی87

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518عشقیمهیناردبیل88

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518ولیزادهسیمیناردبیل89

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511موسویمیر یوسفاردبیل90

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511خوشنوازفیروزاردبیل91

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511سیدابراهیمیبهراماردبیل92

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511حسین اوغلیشیریناردبیل93

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517اسدالهیولیاردبیل94

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517اصغریرقیهاردبیل95

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517پارساحمیدهاردبیل96

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518آقازاده تولوناعظماردبیل97

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518هژبریزهرااردبیل98

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517شیرین زادهداوداردبیل99

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517فرهودی زادهعوضاردبیل100

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525حاجی زادهعلیاردبیل101

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601ولیزادهسیمبناردبیل102

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524محمدیبهروزاردبیل103

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525آقازاده تولوناعظماردبیل104

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525حسین اوغلیشیریناردبیل105

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525مرادیانآرزواردبیل106

تاییدسنسورها1396052113960525صدیقی اضماره سفلیمحسناردبیل107

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524پناهپورحبیب الهاردبیل108



تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525انورنیاافسانهاردبیل109

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525پورآزادزهرااردبیل110

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525اسمعیلیعلیاردبیل111

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525امیری ججینوحیداردبیل112

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601امیری ججینوحید اردبیل113

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601عموییعلیاردبیل114

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601خاوریراضیهاردبیل115

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601کهنی تازه کنداعظماردبیل116

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601محمدیمالکهاردبیل117

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601مختارپورهشجین اعظم اردبیل118

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601ایمانپور مغوانمهنازاردبیل119

تاییدپیشرفته1396050713960511plcآقاجانیمحسناصفهان120

تاییداجرا و نظارت1396050713960510علی نقی نایینیمحسناصفهان121

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان122

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518اربابیمرضیهاصفهان123

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518مشرقیزینباصفهان124

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518موسویصدیقه ساداتاصفهان125

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510شفیعی اردستانیمحمد صادقاصفهان126

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511پیروی بادیکاظماصفهان127

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518باغستانی آرانیجنت خانماصفهان128

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518جاللی ورنامخواستیصفر علیاصفهان129

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518خادم آرانیاسمااصفهان130

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518زندوانیابوذراصفهان131

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518شریفعظیمهاصفهان132

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518موسویمحبوبهاصفهان133

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510قاضی نورامیر حسیناصفهان134

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510یاوریاسماعیلاصفهان135

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511ارباب دیزچهزهرااصفهان136

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511حسینیفریبااصفهان137

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511صادقیشهربانواصفهان138

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511یگانهحمیدهاصفهان139

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510حکیمیعلیاصفهان140

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510حیات داودیسید مهدی اصفهان141

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510کاسیانمجیداصفهان142

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511اقاییمهریاصفهان143

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511پوربافرانیفاطمهاصفهان144

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510سلطانیحسنعلیاصفهان145

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان146

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511خورشیدیمرضیهاصفهان147

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511شیخی بیدگلیسمیهاصفهان148

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511طاهریبهجتاصفهان149

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511فروزانفرفریدهاصفهان150

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510نادری دره شوریمهرداداصفهان151

تایید1396051413960518FLASHاکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان152

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALمیرلوحیمسعود اصفهان153

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517بابایی زادهمحمد رضااصفهان154

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517ابراهیمیمحمدرضااصفهان155

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517عباسیافشین اصفهان156

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517حسینیفریبااصفهان157

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518سلیمانیپریسااصفهان158

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518مقصودیمالکاصفهان159

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517پوربافرانیمحموداصفهان160

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517سلطانیانزهرهاصفهان161

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517شب خوانمرضیهاصفهان162

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517امینیمهدیاصفهان163



تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517معتمدی تهرانیمهدیاصفهان164

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517توکلی گارماسهاحساناصفهان165

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517زمان وزیریامیراصفهان166

تایید1کچه دوزی 1396051413960518برات سفتجانیمریماصفهان167

تایید1کچه دوزی 1396051413960518قیومیبتولاصفهان168

تایید1مولد قدرت 1396051413960517دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان169

تایید1مولد قدرت 1396051413960517فرازبختنویداصفهان170

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518اقاییمهریاصفهان171

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518مهرابیعلیاصفهان172

1396052113960525احمدیاحمداصفهان173
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

1396052113960525روانستانآمنهاصفهان174
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

1396052113960525کهیانینصرالهاصفهان175
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcدهقانیمهدیاصفهان176

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcسرودییاسراصفهان177

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012ابراهیمیمهسااصفهان178

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525خداییاصغراصفهان179

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525هیئت اصفهانیفخر الدین اصفهان180

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525احمدی ملیحه اصفهان181

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601امامیسیدمجیداصفهان182

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601صابریشهالاصفهان183

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601فریورمریماصفهان185

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525حسینیفریبااصفهان186

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525حسینیایرجاصفهان187

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525مالئی اردستانیمحسناصفهان188

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525جاللیانعلیاصفهان189

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525فروغی ابریفریدهاصفهان190

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525ملکیانزهرااصفهان191

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524توسلی فارفانیاکبراصفهان192

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524نادیانامیر حسیناصفهان193

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601افالکیسارااصفهان194

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601توکلی گارماسهاحساناصفهان195

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سپیانیفاطمهاصفهان196

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سلیمانیاشرفاصفهان197

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سیفلیالاصفهان198

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601کاویانیعلیرضااصفهان199

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601هادیمهدیاصفهان200

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525راونجیفاطمهاصفهان201

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525حسینیسید رضااصفهان202

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان203

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524زارعانحمیداصفهان204

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524سلطانیانمرتضیاصفهان205

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525احمدیمحسناصفهان206

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525توکلیسعید اصفهان207

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524عباسیسمیرااصفهان208

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524عباسیزهرااصفهان209

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524هیئت اصفهانی فرهاد اصفهان210

تاییدسنسورها1396052113960525آقاجانیمحسناصفهان211

تاییدسنسورها1396052113960525نژادمحمدیاسماعیلاصفهان212

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524حکیمیعلی اصفهان213

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525باغستانی آرانیجنت خانماصفهان214

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525حاجی کتابیطاهرهاصفهان215

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524حیات داودیسید مهدی اصفهان216



تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525خورشیدیمرضیهاصفهان217

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525سلطانیمهنازاصفهان218

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525نادری نطنزیلیالاصفهان219

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524افشاریسعیداصفهان220

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525کریمیعلی اکبراصفهان221

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524ازادیحسیناصفهان222

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524حقیقت زادهسعیداصفهان223

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان224

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524فتحیمحسناصفهان225

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524کاظمیعلیاصفهان226

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525جاهدی نیامهدیاصفهان227

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525رحمتیانحسیناصفهان228

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان229

تایید1396052813960531EPLAN P8جبراییلیمهدیاصفهان230

تایید1396052813960531EPLAN P8یاوریاسماعیلاصفهان231

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601جوادینفیسهاصفهان232

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601امانیمجیداصفهان233

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601عبداللهیفرهاداصفهان234

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601عسکریهوشنگاصفهان235

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601قرشینفیسه ساداتاصفهان236

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601محمدیمهدیاصفهان237

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608عباس زادهمحمدتقیاصفهان238

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608عباسیاناکبراصفهان239

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601خدریسجاداصفهان240

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601زندوانیابوذر اصفهان241

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531خرمیانحسیناصفهان242

1396052813960531زمانی علویجهمرضیهاصفهان243
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531سمیعی کیاسمیهاصفهان244
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531توسلی فارفانیاکبراصفهان245

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531معینی نجف آبادیمهدیاصفهان246

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601رحیمی صادقمریماصفهان247

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601کهیانینصرالهاصفهان248

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531آقاییمهراناصفهان249

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601علیرضائی دیزیچه ناهیداصفهان250

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601گنجی فردناهیداصفهان251

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601نجفی محمدرضااصفهان252

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531صابرنیکوپسندمجیداصفهان253

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531عظیمیمسعوداصفهان254

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531قانعی فرافشیناصفهان255

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531نوابجواداصفهان256

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531امیرشجاعیابراهیماصفهان257

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531محمودیشهاباصفهان258

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان259

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601خورشیدیمرضیهاصفهان260

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601شیخی بیدگلیسمیهاصفهان261

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601طاهریبهجتاصفهان262

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601عباسیزهرااصفهان263

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601فخارزادهحوریهاصفهان264

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531ادریسی ارانیمحمداصفهان265

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531امانینصرالهاصفهان266

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531فرازبختنویداصفهان267

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531کیانی زهرانیحسناصفهان268

تاییدپیشرفته1396050713960511plcلطیفیحمیدالبرز269



تاییداجرا و نظارت1396050713960510عینیجاللالبرز270

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511کهن خاکیسمیراالبرز271

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518گله بسیاریمهدیهالبرز272

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510دولتیایرجالبرز273

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510نیریسیدرضاالبرز274

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517حسینیسید قاسمالبرز275

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517فیروزیفرهادالبرز276

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeکلهرمحمودرضاالبرز277

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeکمالینیماالبرز278

تایید1396052113960525DREAMWEAVERفتحیمریمالبرز279

1396052113960525مشهدلوالهامالبرز280
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525رحمتیام کلثومالبرز281

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524جمشیدیبیژنالبرز282

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525کهن خاکیسمیراالبرز283

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524فیروزیفرهادالبرز284

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525صادقیمسعودالبرز285

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525عبدالملکیمعصومهالبرز287

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601کهن خاکیسمیراالبرز288

1396052813960531حقانیمعصومهالبرز289
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531دهنویمحمودالبرز290

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531زنگانهعلی اصغرالبرز291

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531حسینقلی زادهعلیرضاالبرز292

تاییدمتره و برآورد1396052813960531عینیجاللالبرز293

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeزینی وندمقدمسحرایالم294

تاییداجرا و نظارت1396050713960510احمدی زادفرزادایالم295

تاییداجرا و نظارت1396050713960510غالمیفرهادایالم296

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511تروندزهراایالم297

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510حسین آبادی مصطفی ایالم298

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511احمدیانهوشنگ ایالم299

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511سلیمانژادمهرانایالم300

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510قاسمیانمرتضیایالم301

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510یارکرمیرضا ایالم302

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510رمضانیعلی مردان ایالم303

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511رئیسیزهراایالم304

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510رشنوادیمحمدرضاایالم305

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510شفیعیمعصومهایالم306

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517غالمیحمیدرضاایالم307

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518اله مرادی دهباالییبهمنایالم308

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517احمدی زادفرزادایالم309

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517تخمارمجتبیایالم310

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517چراغیانمجیدایالم311

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518کارگرپروینایالم312

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517کولیوندبابکایالم313

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517مقدمجعفرایالم314

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518حسنیفاطمهایالم315

تایید1396052113960525DREAMWEAVERحسنیفاطمهایالم316

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525پیریشیرینایالم317

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525خرمینسرینایالم318

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524قاسمیانمرتضیایالم319

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525صیدکرمیافسانهایالم320

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524احمدیفرشادایالم321

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525سوریطوبیایالم322

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525میرابفرزانهایالم323



تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525اسماعیلیمحمد ایالم324

تایید1396052813960531EPLAN P8ایوانینصرت الهایالم325

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601تروندزهراایالم326

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531غالمیحمیدرضاایالم327

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608شاهمرادیانمحمدایالم328

1396052813960531صیدکرمیافسانهایالم329
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531فتاحی زادهمهدیایالم330

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531فتح الهیصادقایالم331

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531نرگسیفرزادایالم332

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531هواسیحسین ایالم333

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601کامرانمعصومهایالم334

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601حق نظریزینبایالم335

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeسعیدیفرحنازبوشهر336

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTکاشفیلیالبوشهر337

تاییداجرا و نظارت1396050713960510بستان کللیعلیرضابوشهر338

تاییداجرا و نظارت1396050713960510دهباشی هادی زادهمجیدبوشهر339

تاییداجرا و نظارت1396050713960510عمویغالمحسینبوشهر340

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511جاللیانمریمبوشهر341

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518خادمیعلیبوشهر342

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510شمسی زادهحسینبوشهر343

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511شهریورمحسنبوشهر344

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510حاجیانعای اکبربوشهر345

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALمحمدپورحسن بوشهر346

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517ظفریانسیده ظفریانبوشهر347

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517حقیقیعباسبوشهر348

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518زنده ویامیدبوشهر349

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517عموییغالمحسینبوشهر350

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518باقریحسینبوشهر351

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518احمدیماشاالهبوشهر352

تایید1396052113960525DREAMWEAVERکاشفیلیالبوشهر353

1396052113960525سعیدیفرحنازبوشهر354
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcعطایی خورموجیسید مرتضیبوشهر355

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525اسمعیلیسکینهبوشهر356

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سراجیحمیدهبوشهر357

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601ظفریانسیده صدیقهبوشهر358

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524حیدریمحمدبوشهر359

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525زنده بودیمنصوربوشهر360

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525باقریحسینبوشهر361

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524شمسی زادهحسینبوشهر362

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531محمدی مطلقسید سعیدبوشهر363

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531کشاورزیسید حسینبوشهر364

تاییدمتره و برآورد1396052813960531عموییغالمحسینبوشهر365

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeدلقندیحمیدرضاتهران366

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTپرداللیالتهران367

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010قربانیاشرفتهران368

تاییدپیشرفته1396050713960511plcفرخی مینامحسنتهران369

تاییداجرا و نظارت1396050713960510رضایی گرجانمهدیتهران370

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518زمانی رادشرارهتهران371

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511کیانی خوزستانیمریمتهران372

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510حسینی پویامهدیتهران373

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511میریفاطمهتهران374

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518قاسم پورلیالتهران375

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518محبیرویاتهران376



تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511کمریتیمورتهران377

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518کمالیمهدیتهران378

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510اسماعیلیغالمرضاتهران379

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511باصریغالمرضاتهران380

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511غایتیویداتهران381

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511کریم زادهلطیفهتهران382

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510دیوارگرکاظمتهران383

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510سازمندعلیرضاتهران384

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511حسینیآزادهتهران385

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511رضازاده سفیدهفرزانهتهران386

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510معماریانماشاهللتهران387

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511خلیقیمحمدتهران388

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517یزدانیحسینتهران389

تایید1396051413960518FLASHفیض آبادیلیال ساداتتهران390

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALاسدی فروتقهمحمدباقرتهران391

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALمهمان نوازابوالفضلتهران392

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517فرخی مینامحسنتهران393

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517قاسمیمصطفیتهران394

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518افتخاریرویاتهران395

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518صادقزادهابوالفضلتهران396

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518عرش وزانعلیتهران398

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517مرادیذوالفقارتهران399

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517موسویمیررسولتهران400

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518پسیانحمیدهتهران401

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518میراحمدیزهرهتهران402

تایید1مولد قدرت 1396051413960517محسنیداودتهران403

تایید1مولد قدرت 1396051413960517موسویسید محمدامینتهران404

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518باصریغالمرضاتهران405

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518غایتیویداتهران406

تایید1396052113960525DREAMWEAVERافتخاریرویاتهران407

تایید1396052113960525DREAMWEAVERتوانامهدیتهران408

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012احمدیانفریباتهران409

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525علی همتیجمالتهران410

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525غایتیویداتهران411

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525صفرپورعبدالهتهران412

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525پرداللیالتهران413

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524سالمتبیتاتهران414

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601عبدالوندعلیرضاتهران416

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601مرادیذوالفقارتهران417

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525اسالم پیارضاتهران418

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525نیکجوپیوندتهران419

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525اسماعیلی زهرهتهران420

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525کریم زادهلطیفهتهران421

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524دالوندبهزادتهران422

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524معمرمحمودتهران423

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524ورجاوندفرزادتهران424

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525برومندفاطمهتهران425

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525شاه محمدیزهراتهران426

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525کاظمی کردخیلیاکرمتهران427

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524افشارداناعلیرضاتهران428

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525باحقیقتعبدالغفورتهران429

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525خدامرادیمصطفیتهران430

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525قشقائیرضاتهران431

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524شهبازپورفرزانهتهران432

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524حسینی پویامهدیتهران433



تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524فرخی مینامحسنتهران434

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524محسنیداودتهران435

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524موسویسید محمدامینتهران436

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران437

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524سلمانیسعیدتهران438

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525پسیانحمیدهتهران439

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525حسینیآزادهتهران440

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525اخالقیسیدمسعودتهران441

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525تکبندرضاتهران442

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525کوکبیحمیدهتهران444

تایید1396052813960531EPLAN P8حسینیسیدبرومندتهران445

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601مروتیمرضیهتهران446

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531فرخی مینامحسنتهران447

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601اخالقیسیدمسعودتهران449

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531قربانیسمانهتهران450

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601دولتیفاطمهتهران451

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531سارانیامیرتهران452

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531بیکی ورزنهمحمد رضاتهران453

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601حسینیآزادهتهران454

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601قاسم پور لیالتهران455

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601نیکنیارقیهتهران456

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531دالوندبهزادتهران457

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531فعله کریعلی حیدرتهران458

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601رضازاده سفیدهفرزانهتهران459

تاییدمتره و برآورد1396052813960531کیائیعلیرضاتهران460

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601عرش وزانعلیتهران461

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601کریم حقیپریساتهران462

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601کوکبیحمیدهتهران463

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری464

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری465

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری466

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری467

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALجوانبختافشینچهارمحال و بختیاری468

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری469

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری470

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518ابوطالبیحانیهچهارمحال و بختیاری471

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری472

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری473

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری474

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری475

تایید1کچه دوزی 1396051413960518صفاریمحبوبهچهارمحال و بختیاری476

1396052113960525حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری477
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری478

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری479

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524یلمه علی آبادیاحمدرضاچهارمحال و بختیاری480

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری481

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524معادیخواهحکیمهچهارمحال و بختیاری482

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری483

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601عبدالهیفرشتهچهارمحال و بختیاری484

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری485

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531حبیبی خوئیحفیظ اهللچهارمحال و بختیاری486

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531کابیلی بروجنیعزت اهللچهارمحال و بختیاری487

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531اسالمی مرادچهارمحال و بختیاری488

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی489



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518اسماعیلیقاسم خراسان جنوبی490

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510فاقدیمحسنخراسان جنوبی491

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511محمدنژادطاهرهخراسان جنوبی492

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510کاظم زادهمجیدخراسان جنوبی493

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510محمدیانمحسنخراسان جنوبی494

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517خداوردیعباسخراسان جنوبی495

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517فرزادعباسخراسان جنوبی496

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی497

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517فنودیوحیدخراسان جنوبی498

تایید1کچه دوزی 1396051413960518عالمیفاطمهخراسان جنوبی499

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518جهانیان بشرویهمهدیخراسان جنوبی500

تایید1مولد قدرت 1396051413960517غفاریحسینخراسان جنوبی501

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524کریم ابادیبهزادخراسان جنوبی502

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525مودیبابکخراسان جنوبی503

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525مالکیعفتخراسان جنوبی504

تایید1396052813960531EPLAN P8سالکیامیر خراسان جنوبی505

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531فرزامی مجتبیخراسان جنوبی506

1396052813960601سعیدیسمیراخراسان جنوبی507
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی508

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601جازبیعلیخراسان جنوبی509

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531محمدیانمحسنخراسان جنوبی510

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531سبزه جومحمدخراسان جنوبی511

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTصفائیآذر خراسان رضوی512

تاییداجرا و نظارت1396050713960510کمالی فرعلی اصغرخراسان رضوی513

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518مسئله گویانجوادخراسان رضوی514

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518واعظیمهدیخراسان رضوی516

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511محوالتیمهدیخراسان رضوی517

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی518

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518پرستارحجت الهخراسان رضوی519

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518نیک محمدی حسین ئیاسماعیلخراسان رضوی520

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510جهانی ناریمحمدخراسان رضوی521

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510پایدار رودمعجنیعلیرضا خراسان رضوی522

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511حسینی منشسید جوادخراسان رضوی523

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511شادیاحمدخراسان رضوی524

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی525

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511احمدی یگانهزهراخراسان رضوی526

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510مجیری طهرانیخدیجه خراسان رضوی527

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511ترزالرضاخراسان رضوی528

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518تیموری حفیط آبادیسیماخراسان رضوی529

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517ابراهیمیعلیخراسان رضوی530

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518سالمتی فرعبداهللخراسان رضوی531

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی532

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی533

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی534

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی535

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518دشتینغمهخراسان رضوی536

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518شکوریانراحلهخراسان رضوی537

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518نوبختمحمدتقیخراسان رضوی538

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518خاکشوریزهرهخراسان رضوی539

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518طرزی رودیزهراخراسان رضوی540

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517جاهدی نیامهدیخراسان رضوی541

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517رجائیاننرگسخراسان رضوی542

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517واحدیسیدرضاخراسان رضوی543

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517مجیدیناجواد خراسان رضوی544



تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی545

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی546

تایید1کچه دوزی 1396051413960518پارسا فیض آبادیمریمخراسان رضوی547

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی548

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518رضازاده شجاعیسیدرضاخراسان رضوی549

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی550

تایید1مولد قدرت 1396051413960517خباز مافی نژادمجیدخراسان رضوی551

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601ارجمندیخدیجهخراسان رضوی552

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601مرویفاطمهخراسان رضوی553

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525واحدیسیدرضاخراسان رضوی554

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601عبدیراضیهخراسان رضوی555

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601یعقوبیرضوانخراسان رضوی556

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524حیدرینداخراسان رضوی557

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی558

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525احمدی یگانهزهراخراسان رضوی559

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524طبسیسید مهدی خراسان رضوی560

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524صبری بنهنگیحسنخراسان رضوی561

تاییدسنسورها1396052113960525اسدیمحمدمهدیخراسان رضوی562

تاییدسنسورها1396052113960525نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی563

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524ملکیان نیشابوری علی اصغر خراسان رضوی564

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525مهرانگیزفاطمهخراسان رضوی566

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525خاکشوریزهرهخراسان رضوی567

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525شریفیزهراخراسان رضوی568

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525منصوریهادیخراسان رضوی569

تایید1396052813960531EPLAN P8اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی570

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601خاکشوریزهرهخراسان رضوی571

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531حاتمیحسنخراسان رضوی572

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608خاتمیمحمدخراسان رضوی573

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی574

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی575

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531موسویسید حسنخراسان رضوی576

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی577

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601واحدیسیدرضاخراسان رضوی578

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531رجبیامینخراسان رضوی579

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601خرسندعلمدارخراسان رضوی580

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601کساییصدیقه خراسان رضوی581

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی582

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601احمدی یگانهزهراخراسان رضوی583

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531منصوریسید مرتضیخراسان رضوی584

تاییدمتره و برآورد1396052813960531کمالی فرعلی اصغرخراسان رضوی585

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601دوالبیمحمد صادقخراسان رضوی586

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی587

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی588

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531بیاتیعلیرضاخراسان رضوی589

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010فیاضیمحمدخراسان شمالی590

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518علی پورمهدیهخراسان شمالی591

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510رمضانیاحمدخراسان شمالی592

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511کالته عربیالههخراسان شمالی593

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510بیک محمدیاحمدخراسان شمالی594

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510رزمیارولیخراسان شمالی595

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511براتیزهرهخراسان شمالی596

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511سروریشیماخراسان شمالی597

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517رحیم زادهعلیخراسان شمالی598

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518سروریشیماخراسان شمالی599

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518جهانگردطاهرهخراسان شمالی600



تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518چوپانیحمیدهخراسان شمالی601

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی602

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518منصوریانمیتراخراسان شمالی603

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517رزمیارولیخراسان شمالی604

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517حسن پورمهدیخراسان شمالی605

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517شاهیمنیژهخراسان شمالی606

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517حجی پور مشهد طرقیمحسنخراسان شمالی607

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517رجبیرضاخراسان شمالی608

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517حسن زادهنسیبهخراسان شمالی609

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517رستمیعلیرضاخراسان شمالی610

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518جعفری ششتمداکرمخراسان شمالی611

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518علیزادهحاتمخراسان شمالی612

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی613

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601حسین نیا مریم خراسان شمالی614

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601عابدیافسانهخراسان شمالی615

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525رمضانیاحمدخراسان شمالی616

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524رزمیارولیخراسان شمالی617

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525صادق الحسینیسیدمحمدخراسان شمالی61

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525علیزادهحاتمخراسان شمالی618

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525یزدانیپیمانخراسان شمالی619

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524منصوریامیرخراسان شمالی620

تاییدسنسورها1396052113960525رحیم زادهعلیخراسان شمالی621

تاییدسنسورها1396052113960525صادقیمصطفیخراسان شمالی622

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524امانی تیمورخراسان شمالی623

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524برزگرمهدیخراسان شمالی624

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524حسن زادهنسیبهخراسان شمالی625

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525مهدویبابکخراسان شمالی626

تایید1396052813960531EPLAN P8حسن پورمهدیخراسان شمالی627

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601صابریناصرخراسان شمالی628

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531صادقیمصطفیخراسان شمالی629

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531منصوریامیرخراسان شمالی630

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531رحیمیاحمدخراسان شمالی631

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601علی پورمهدیهخراسان شمالی632

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601مهدویبابکخراسان شمالی633

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531قاسم آبادیمحمدخراسان شمالی634

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531حسن زادهنسیبهخراسان شمالی635

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531کیانی پورزهراخراسان شمالی636

تاییدمتره و برآورد1396052813960531طالب الحقسمیراخراسان شمالی637

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeبالدیشهنازخوزستان638

تاییدپیشرفته1396050713960511plcترحماسداهللخوزستان639

تاییداجرا و نظارت1396050713960510علیجانی علیجانوندفرضعلیخوزستان640

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511باقریفاطمهخوزستان641

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511باقریزینبخوزستان642

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518طرفیصدیقهخوزستان643

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518غوابشیمحمدخوزستان644

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518نیک نیافاطمهخوزستان645

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511خرمیفرخندهخوزستان646

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511فردی پورکیانوشخوزستان647

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511اسماعیلیمحمدخوزستان648

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510بهوندینریمانخوزستان649

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510حقیقت وندحمیدخوزستان650

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510عبودزادهجعفرخوزستان651

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511محمدیحمیدخوزستان652

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510رزم آورروح الهخوزستان653

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510عالی پور احمدیعلیخوزستان654



تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510شمیل پورمهدیخوزستان655

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510علیزادهسیروسخوزستان656

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510کیانیایرجخوزستان657

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511خجسته فردمحبوبهخوزستان658

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511کیارسیتورانخوزستان659

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511الریمیناخوزستان660

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510آراستهعبدالنبیخوزستان661

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511حیدریمژگانخوزستان662

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511صادقی دزفولیسیده سکینهخوزستان663

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511صحنعلیمعصومهخوزستان664

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511علیزاده دشت بزرگصدیقهخوزستان665

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511کریمی کلگهطوبیخوزستان666

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510پویانباقرخوزستان667

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517افشارنیافرزادخوزستان668

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518ایزدپناهساراخوزستان669

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518یزدیشهینخوزستان670

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517سرخی زادهمحمدخوزستان671

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518اورش محمود صالحیآزادهخوزستان672

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518علیجانی علیجانوندفرضعلیخوزستان673

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518کیارسیتورانخوزستان674

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518احمدی پورسمیهخوزستان675

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518سوخته زادهسمیهخوزستان676

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517هاشمیسیده نگینخوزستان677

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517رضاییانسعیدخوزستان678

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517رشیدیمصطفیخوزستان679

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517جوادنژادغالمحسینخوزستان680

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517احمدی نیافاطمهخوزستان681

تایید1کچه دوزی 1396051413960518صادقی دزفولیسیده سکینهخوزستان682

تایید1کچه دوزی 1396051413960518صحنعلیمعصومهخوزستان683

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518ابراهیمی ذزفولی عبدالمجیدخوزستان684

تایید1مولد قدرت 1396051413960517شمیل پورعبدالکریمخوزستان685

تایید1مولد قدرت 1396051413960517شیرعلی نژادجانمحمدخوزستان686

تایید1مولد قدرت 1396051413960517غالمپورامینخوزستان687

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518حسینیمصطفیخوزستان688

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518بسی وندمریمخوزستان689

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518پاالشمحسنخوزستان690

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518محمدی پناهمحمد حسینخوزستان691

1396052113960525قیصریمسعود خوزستان692
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcحسین پورمحمدخوزستان693

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcشبیباویسعیدخوزستان694

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525آیتی سیده نرگسخوزستان695

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525فالحینوشینخوزستان696

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525مشهدی زادهمعصومهخوزستان697

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601هاشمیسیده نگینخوزستان698

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525عالی پوراحمدیعصمتخوزستان699

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525صابری فردسمانهخوزستان700

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524مداریمسعودخوزستان701

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601احمدی پورسمیهخوزستان702

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601پویان فرباقرخوزستان703

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601حیدریمژگانخوزستان704

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524سیاهی خلفصغریخوزستان706

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524فردی پورکیانوشخوزستان707

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525گرطالئیسیماخوزستان708

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525یونسی رادشهالخوزستان709



تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525راهراریابراهیمخوزستان710

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525کعب عمیرفاضلخوزستان711

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524حیدریالهامخوزستان712

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524صالحیالهامخوزستان713

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524موسی زادهلیالخوزستان714

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524عالی پور احمدیعلیخوزستان715

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525صحنعلیمعصومهخوزستان716

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525طرفیصدیقهخوزستان717

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525ایزدپناهساراخوزستان718

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524بزرگیروزیتاخوزستان719

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524ترحماسداهللخوزستان720

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525عیسی وند محمودی زینب خوزستان721

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601کیارسیتورانخوزستان722

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601موسویزینبخوزستان723

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531حسین پورمحمدخوزستان724

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531رایگانرضاخوزستان725

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608شمی پورمحمدرضاخوزستان726

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531آذربیکمهدیخوزستان727

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531ملکیجوادخوزستان728

1396052813960531امیدوندیزینبخوزستان729
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531خوش خورضوانخوزستان730
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531صانعی نیااکرمخوزستان731
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531افشارنیافرزادخوزستان732

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531برومندمقدممحسنخوزستان733

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531منصوری اصلعبدالرضاخوزستان734

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601رشتی زادهزینبخوزستان735

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601عبادیفاطمهخوزستان736

تاییدمتره و برآورد1396052813960531امیریعبداهللخوزستان737

تاییدمتره و برآورد1396052813960531اوركتقیخوزستان738

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010شهیدی ارقینیالههزنجان739

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510منصوریمجتبیزنجان740

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510سلیمانیمحمودزنجان741

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510قاسمیمهدیزنجان742

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510تقی لوخالقزنجان743

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510قوجاخانلویعقوبزنجان744

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511سلطانیلیالزنجان745

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511معظمیمریمزنجان746

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511اسکندریونلیدازنجان747

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511آویزکنفرنوشزنجان748

تایید1396051413960518FLASHیادگاریشهرامزنجان749

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518جمشیدیابوالفضلزنجان750

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518معروفیسحرزنجان751

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518محمدیزینبزنجان752

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517حسنلو خمسهرسولزنجان753

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517منصوریمجتبیزنجان754

تایید1کچه دوزی 1396051413960518مهرابیفهیمهزنجان755

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518سلطانیلیالزنجان756

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeباقریبهارهزنجان757

1396052113960525شهیدی ارقینیالههزنجان758
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525محمدیمینازنجان759

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525زارعمهینزنجان760

تاییدسنسورها1396052113960525جمشیدیاکبرزنجان761



تاییدسنسورها1396052113960525منصوریمجتبیزنجان762

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525رسولیمریمزنجان763

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524برزگرحسینزنجان764

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525حسینیسیده ربابهزنجان765

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525معظمیمریمزنجان766

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524حسنلو خمسهرسولزنجان767

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525مسلمیعلیزنجان768

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531زمانیحسینزنجان769

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531پازکیعبدالحسینزنجان770

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531منصوریمجتبیزنجان771

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601شکوهینسرینزنجان772

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531مهدی پورمحمدزنجان773

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531برزگرحسینزنجان774

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601عزیزیمهناززنجان775

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601معروفخانیخدیجهزنجان776

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511شاهیمحمدرضاسمنان777

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511زندیالهامسمنان779

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511صدیقیعشرتسمنان780

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518صفاییگل بانو سمنان781

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510ابراهیمیمحسنسمنان782

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510مدرسیرضاسمنان783

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511باقری راد محمد حسین سمنان784

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510کطولیمحمدسمنان785

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510باقریحسینسمنان786

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511قربانی امیر آبادمعصومهسمنان787

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511ایوبیسیده طیبهسمنان788

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511نظامیسکینهسمنان789

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510کردیمرتضیسمنان790

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511بسطامیمریمسمنان791

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511سوریآزادهسمنان792

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510بهمنیجوادسمنان793

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510ورکیانیحسین سمنان794

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511مغنی دامغانیفرشتهسمنان795

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511ناظریهراضیهسمنان796

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517صمدیانعلیرضا سمنان797

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALشاهورانیسید احمدسمنان798

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517سلمانیداودسمنان799

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517قلیچ لیعباسسمنان800

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518جوادی نژادسمانهسمنان801

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517مجدفاطمهسمنان802

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517پورباقریانعلیسمنان803

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517ملک محمدیحمید رضاسمنان804

تایید1کچه دوزی 1396051413960518کریمیزهراسمنان805

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518معصومیمهدیسمنان806

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518قربانی امیر ابادمعصومهسمنان807

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeطاهریمریمسمنان808

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012حسینیسمیراسمنان809

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525یوسفیعلیسمنان810

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525اکبریبهروزسمنان811

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525پلنگیمعصومهسمنان812

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525قربانی امیر ابادمعصومهسمنان813

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525ابراهیمیمحسنسمنان814

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525نظامیسکینهسمنان815

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525عاشوریالههسمنان816

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524خلیل نزادیسمیهسمنان817



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524عامریفاطمهسمنان818

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524عرب یارمحمدیفهیمهسمنان819

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524کطولیمحمدسمنان820

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525صدیقیعشرتسمنان821

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525عبدوسمحسنسمنان822

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525قوشچیانحامدسمنان823

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525مرتضیمحمودسمنان824

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531باقریحسینسمنان825

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531عبدوسامیرسمنان826

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531مدرسیرضاسمنان827

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601جوادی نژادسمانهسمنان828

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601عامریفاطمهسمنان829

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601عطاییفرهادسمنان830

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601کطولیمحمدسمنان831

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531حسن ابادیامرالهسمنان832

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601محمودیانساراسمنان833

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601عرب یارمحمدیلیالسمنان834

تاییدمتره و برآورد1396052813960531جاللیعباسعلی سمنان835

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان836

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان837

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeبلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان838

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeپارساطیبهسیستان و بلوچستان839

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeتوان پورمریمسیستان و بلوچستان840

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeنوریاسماعیلسیستان و بلوچستان841

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTسیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان842

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTمیرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان843

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010رودینیحواسیستان و بلوچستان844

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان845

تاییدپیشرفته1396050713960511plcیاراحمدزهی عبدالواحدسیستان و بلوچستان846

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518ساالریانآیتسیستان و بلوچستان847

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان848

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510پیریابراهیمسیستان و بلوچستان849

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510صحراییجبراییلسیستان و بلوچستان850

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان851

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان852

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510میرشهرام سیستان و بلوچستان853

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518سرگزیعلیسیستان و بلوچستان854

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510آریان فرایوبسیستان و بلوچستان855

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510سراوانیجاللسیستان و بلوچستان856

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان857

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان858

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510پاکزادایوبسیستان و بلوچستان859

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510پودینهحسینسیستان و بلوچستان860

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511ساالریزهرهسیستان و بلوچستان861

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511سرحدیآمنهسیستان و بلوچستان862

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511ایجباریطاهرهسیستان و بلوچستان863

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511آمریزهراسیستان و بلوچستان864

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان865

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان866

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان867

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان868

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517سرحدیدانیال سیستان و بلوچستان869

تایید1396051413960518FLASHریگیرابعه سیستان و بلوچستان870

تایید1396051413960518FLASHشیخ زادهویداسیستان و بلوچستان871

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان872



تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518قاسمیعصمتسیستان و بلوچستان873

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517ریگیاسداهللسیستان و بلوچستان874

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان875

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان876

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518آریان فرحسینسیستان و بلوچستان877

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان878

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518توان پورمریمسیستان و بلوچستان879

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518رودینیحواسیستان و بلوچستان880

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان881

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518میرشکاریملیحه سیستان و بلوچستان882

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان883

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518آبیلی صغیرزینب سیستان و بلوچستان884

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518جانبازیفاطمه الزهراسیستان و بلوچستان885

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518سارانیسکینهسیستان و بلوچستان886

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518سرحدیآمنهسیستان و بلوچستان887

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان888

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان889

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517حیدریپریساسیستان و بلوچستان890

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان891

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517میرشهرامسیستان و بلوچستان892

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517پیریابراهیمسیستان و بلوچستان893

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان894

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان895

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518سنچولیمحمدکریمسیستان و بلوچستان896

تایید1396052113960525DREAMWEAVERبلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان897

تایید1396052113960525DREAMWEAVERرودینیحواسیستان و بلوچستان898

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012حیدریمیثمسیستان و بلوچستان899

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان900

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525احمدیمحمدنبیسیستان و بلوچستان901

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان902

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601پاکزادایوبسیستان و بلوچستان903

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601پیریابراهیمسیستان و بلوچستان904

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان905

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601گزمه اعظم سیستان و بلوچستان906

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان907

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601میرشهرامسیستان و بلوچستان908

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان909

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان910

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525برکسطاهره سیستان و بلوچستان911

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525جانبازیفاطمه الزهراسیستان و بلوچستان912

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان913

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان914

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان915

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان916

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524کیخامحمدسیستان و بلوچستان917

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان918

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525سنچولیمحمدکریمسیستان و بلوچستان919

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524ریگیرابعه سیستان و بلوچستان920

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان921

تاییدسنسورها1396052113960525رضائی صدر ابادیایمانسیستان و بلوچستان922

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525کریم زادهفیروزهسیستان و بلوچستان923

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان924

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524کیخامحسنسیستان و بلوچستان925

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525قاسمیعصمتسیستان و بلوچستان926

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524برخوردارعلیسیستان و بلوچستان927



تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان928

تایید1396052813960531EPLAN P8یزدان پناهایمانسیستان و بلوچستان929

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان930

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601احمدیمحمدنبیسیستان و بلوچستان931

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531رضائی صدر ابادیایمانسیستان و بلوچستان932

1396052813960601میرحسنسیستان و بلوچستان933
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان934

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان935

1396052813960531جانبازیفاطمه الزهراسیستان و بلوچستان936
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان937
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531ناروییاسماءسیستان و بلوچستان938
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان939

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601کریم زادهفیروزهسیستان و بلوچستان940

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان941

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان942

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531کیخامحمدسیستان و بلوچستان943

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان944

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان945

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601پارساطیبهسیستان و بلوچستان946

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601توان پورمریم سیستان و بلوچستان947

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601خواجه خسرویسمیه سیستان و بلوچستان948

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان949

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeترنج زرپروانهفارس950

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTزارعمینافارس951

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510دهقانیجمشیدفارس952

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518سعیدپورمحمد رضافارس953

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518فلسفیسیمافارس954

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510عباسیمحسنفارس955

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510محسنی فردمحمدرضافارس956

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس957

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510هوشیار بهمن فارس958

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511نجات الهیسید بدرالدینفارس959

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511وفادارفردعباسفارس960

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518پوالدیانخسروفارس961

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518زارععلی رضافارس962

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518موسویسید محمد باقرفارس963

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510ابراهیمیمهدیفارس964

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510محمدیسجادفارس965

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510منصوریحمیدرضافارس966

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510جوکارعلیفارس967

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510روشناصغرفارس968

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511ادب پورخدیجهفارس969

تاییدصدابرداری روی صحنه1396050713960511حاجی زادهپریسافارس970

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510بذرافشانمجتبیفارس971

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511فتاحیمنتهافارس972

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511پیش آهنگلیالفارس973

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510غالمیاله مرادفارس974

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510رمضانیعبدالرضافارس975

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511اکبریمحمدرضافارس976

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511تقی زاده الکانیفاطمهفارس977

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511خلیلیکورشفارس978

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511قناعت پیشهعبدالرسولفارس979



تاییدهرس درختان میوه1396050713960511محمدی نژادحسنفارس980

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517توانعلیرضافارس981

تایید1396051413960518FLASHرنجبرندافارس982

تایید1396051413960518FLASHمردانیزهرافارس983

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALحق پرستزین العابدینفارس984

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518اردالیفاطمهفارس985

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517زراعتیانابراهیمفارس986

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517کریمیمهدیفارس987

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517محسنیهادیفارس988

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517پشنگهزهرافارس989

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517تقی زاده الکانیفاطمهفارس990

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517توکلیهیلدافارس991

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517محسنی فردمحمد رضافارس992

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517وطنخواهعبدالعلیفارس993

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518توکلیحمیدفارس994

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518عباسیمحسنفارس995

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517علی پورمهردادفارس996

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517کاظمیقاسمفارس997

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518عربیسپیدهفارس998

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518فتاحیمنتهافارس999

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518مرتضویمطهره ساداتفارس1000

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517بناییسعیدهفارس1001

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517نوح پیشهمجیدفارس1002

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517جوکارعلیفارس1003

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517عیساییعلیرضافارس1004

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517فخری حسین فارس1005

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517زارعیمهتابفارس1007

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517مفتولینسرینفارس1008

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518پیرسالمیمحمدحسنفارس1009

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518خلیلیکورشفارس1010

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518کشاورزحسنفارس1011

تایید1مولد قدرت 1396051413960517الوندیمصطفیفارس1012

تایید1مولد قدرت 1396051413960517زارعی سکه روانیصدرالهفارس1013

تایید1مولد قدرت 1396051413960517قهرمانزادهعلیرضافارس1014

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518زارعیداریوشفارس1015

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518ادب پورخدیجهفارس1016

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518رفیعیفاطمهفارس1017

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525حاجی زادهپریسافارس1018

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601رجبیمهسافارس1019

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601مرتضویمطهره  ساداتفارس1020

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525رضائیعلیفارس1021

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525شریعتی شیریهاجرفارس1022

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525عباسیمحسنفارس1023

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601اردالیفاطمهفارس1024

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601اشاممریمفارس1026

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601توکلیهیلدافارس1027

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525محسنی فردمحمدرضافارس1028

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس1029

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524داودیازادهفارس1030

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525ادب پورخدیجهفارس1031

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525رفیعیفاطمهفارس1032

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525فرهادیفاطمهفارس1033

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525احمدی ازادمحمدفارس1034

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525زردشتغالمعباسفارس1035

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525زارعیداریوشفارس1036



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524دبیریالهامفارس1037

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524رنجبرندافارس1038

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524شهریورسانازفارس1039

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524مردانیزهرافارس1040

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524ابراهیمیمهدیفارس1041

تاییدسنسورها1396052113960525حبیبیفرامرزفارس1042

تاییدسنسورها1396052113960525عسکریانمهدیفارس1043

تاییدسنسورها1396052113960525فخار یزادهمحمد امینفارس1044

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524گورکانیفریدونفارس1045

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525طاهریارمغانفارس1046

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524بناییسعیدهفارس1047

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524زارعیمهتابفارس1048

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524مفتولینسرینفارس1049

تایید1396052813960531EPLAN P8ابراهیمیمهدیفارس1050

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531آتشبارمهدیفارس1051

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601پشنگهزهرافارس1052

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601رضائیعلیفارس1053

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601عباسیمحسنفارس1054

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601محمدی نژادحسنفارس1055

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601مرادی عملهچمرانفارس1056

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531دهقانیکامرانفارس1057

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531کریمیمهدیفارس1058

1396052813960601ادب پورخدیجهفارس1059
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396052813960601رفیعیفاطمهفارس1060
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396052813960601فرهادیفاطمهفارس1061
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601رحیم خانلی ژیال فارس1062

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601زمان زادهمحمدفارس1063

1396052813960531احمدیزهرهفارس1065
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531حسینیسیده فاطمهفارس1066
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531باستان پورغالمرضافارس1067

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531محسنی فردمحمد رضا فارس1068

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601ایزد شناس جهرمیحسین فارس1069

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531نیکنامحامدفارس1070

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531حبیبیفرامرزفارس1071

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601دهقانیجمشیدفارس1072

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601عالیشوندیمعصومهفارس1073

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531اردالیمعصومهفارس1074

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531بناییسعیدهفارس1075

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531حق شناسابوطالبفارس1076

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601 رستمیفیروزهفارس1077

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601امینیسمیهفارس1078

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531غالمیاله مرادفارس1079

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601پیش آهنگلیالفارس1080

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601غریب زادهمهدیفارس1081

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531زارعی سکه روانیصدرالهفارس1082

تاییدپیشرفته1396050713960511plcطهماسبیمحمدعلیقزوین1083

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511رحمنیلیال قزوین1084

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510اینانلوی چرخلومهدیقزوین1085

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511قراخانیرحمانقزوین1086

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511گودرزوند چگینیسجادقزوین1087

تایید(Module T.s.st.3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد زنگ نزن 1396050713960511محققمهدیقزوین1088



تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510قنبریمحمدقزوین1089

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518برمایونرضاقزوین1090

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518خلخالینوش آفرین قزوین1091

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396051413960518سید احمدیفاطمهقزوین1092

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524ایوبیزهرهقزوین1093

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525اینانلوی چرخلومهدیقزوین1094

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524بهبودیسمیراقزوین1095

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525طاهرخانیبهنوشقزوین1096

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524حاج حسینیمرتضیقزوین1097

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524اینانلو چرخلوسلمانقزوین1098

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524رحمانیفرشیدقزوین1099

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524حسینیسید فرشیدقزوین1100

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531رمضانیاکبرقزوین1101

1396052813960531صباغ چینمیناقزوین1102
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدمتره و برآورد1396052813960531قنبریمحمدقزوین1103

تاییدپیشرفته1396050713960511plcقاسمیاحمدقم1104

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510امیریهاشمقم1105

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518ماللومحسنقم1106

1396052113960525باقریهرقیهقم1107
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

1396052113960525هاشمیاکرم الساداتقم1108
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcافروزانابوالفضلقم1109

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525سبحانی مهراکرمقم1110

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525ماللومحسنقم1111

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524امیریهاشمقم1112

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531سهرابیمحمدقم1113

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531ماللومحسنقم1114

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531ابراهیم گلحسینعلیقم1115

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531امیریهاشم قم1116

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTمحمددوستدولتکردستان1117

تاییدپیشرفته1396050713960511plcافشاریانسهرابکردستان1118

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511اسکندری شعبانیمحمد رضاکردستان1119

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510رمضانیمصطفیکردستان1120

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511خوشنوازفاطمهکردستان1121

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510کریمیامجدکردستان1122

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511ایپکینسترنکردستان1123

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511زارعژیالکردستان1124

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511سجادیروناكکردستان1125

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511مالکیسهیالکردستان1126

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510اسدیبیژنکردستان1127

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510حمیدیسیروانکردستان1128

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510جعفریکورشکردستان1129

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511رحیمی نژادحیدرکردستان1130

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518ساالریفریباکردستان1131

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517زارعیمحمدکردستان1132

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517ذندیبهاالدینکردستان1133

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518یوسفیجمالکردستان1134

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518عزیزیشیداکردستان1135

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517رحیمی نژادحیدرکردستان1136

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517صادقیسید عطا اله کردستان1137

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517کریمیجلیلکردستان1138

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517رضاییمرتضیکردستان1139

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517کریمیامجدکردستان1140



تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517حاتمیجمالکردستان1141

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517رجبیفخرالدین کردستان1142

تایید1مولد قدرت 1396051413960517مجیدیسورانکردستان1143

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012فرنیاآسوکردستان1144

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525رحیمی نژادحیدرکردستان1146

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601علی پورنسیرینکردستان1147

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524حسین پناهیتوفیقکردستان1148

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524کریمیجلیلکردستان1149

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525کریمپوربهارکردستان1150

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524رضائیفرزادکردستان1151

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525حسین پناهیسعیدکردستان1152

تاییدسنسورها1396052113960525موچانیامیرکردستان1153

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524زندیحیدرکردستان1154

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525ولی زادهملککردستان1155

تایید1396052813960531EPLAN P8رحیمیناصرکردستان1156

تایید1396052813960531EPLAN P8لطفیمسعودکردستان1157

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601رحیمی نژادحیدرکردستان1158

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608محمدیکاوهکردستان1159

1396052813960531علی پورنسرینکردستان1160
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531اسدیمظفرکردستان1161

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010دالوریمرضیهکرمان1162

تاییداجرا و نظارت1396050713960510کارگر راوریمحمودکرمان1163

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511تیموری فرمحسنکرمان1164

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511شیخیمرتضیکرمان1165

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510رستمیفرشیدکرمان1166

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510فیروزیمحمد علیکرمان1167

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511امامی پوراحسانکرمان1168

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511کاظمی پورنازیکرمان1169

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518سعیدسید حسینکرمان1170

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518هنریهادی کرمان1171

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511دوراندیشفهیمهکرمان1172

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511گروهی ساردوارسالنکرمان1173

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511دوراندیشمحبوبه کرمان1174

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510سلطان زادههادیکرمان1175

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517زیدآبادیمجیدکرمان1176

تایید1396051413960518FLASHصدرزاده رو ح االمینی نرجس السادات کرمان1177

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518انجم شعاعفاطمهکرمان1178

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518محسنیجهان افروز کرمان1179

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517رستمیفرشیدکرمان1180

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517نصیریمهدیکرمان1181

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518جعفری محمد آبادیبتولکرمان1182

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518صرافی نژاداشکانکرمان1183

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517پیاماحمدکرمان1184

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518جاللیافسانهکرمان1185

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518علیدادیامیرکرمان1186

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان1187

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517فرزانپورامیدکرمان1188

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517امیری خامکانیمرتضیکرمان1189

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517حسن شاهی راویزحسنکرمان1190

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517عبدالرحیمیمهدیکرمان1191

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517کمال الدینیامینکرمان1192

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517مشایخیمهدیهکرمان1193

تایید1کچه دوزی 1396051413960518ستوده نژادملیحهکرمان1194

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518جزینی زادهاکرمکرمان1195



تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518حسینی نسبمصطفیکرمان1196

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518مولی زادهحسامکرمان1197

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518یعقوبی ساردورضاکرمان1198

تایید1مولد قدرت 1396051413960517بحرینیجوادکرمان1199

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518امیریعباسکرمان1200

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518محمدی گیسکیعلیکرمان1201

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeحسین زاده دهقانیفاطمهکرمان1202

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeدهقانیعلیکرمان1203

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeسمیعیسید علیکرمان1204

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeصفرزاده پشت رودیمهدیهکرمان1205

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeصفرزاده پشت رودیمریمکرمان1206

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeعاطفیفاطمهکرمان1207

تایید1396052113960525DREAMWEAVERرشیدیمحبوبهکرمان1208

تایید1396052113960525DREAMWEAVERسرحدی نژادزهراکرمان1209

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525غالم نژادفاطمهکرمان1210

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525صادقی گوغریوحیدکرمان1211

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524فتاحیامینکرمان1212

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525ثمره جاللییداهلل کرمان1213

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524حسنی خورسندیمهدیکرمان1214

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان1215

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525صفری جعفرآبادیفریباکرمان1216

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525موساییسیمیندختکرمان1217

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525امینینجمهکرمان1218

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525رزینمرضیهکرمان1219

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524ایزدیرسولکرمان1220

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524فرازمندفریدکرمان1221

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524فرهمندپژمانکرمان1222

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524بهرام نژادفرانککرمان1223

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524کمال الدینیرضاکرمان1224

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524گوریحسینکرمان1225

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524نژادآریاامینکرمان1226

تاییدسنسورها1396052113960525اسفندیاریعلیکرمان1227

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524قربانیعباسکرمان1228

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524برزگریداهللکرمان1229

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525انجم شعاعفاطمهکرمان1230

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1396052113960525محسنیجهان افروزکرمان1231

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524عباس زاده بارانیمدیحاکرمان1332

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524کمال الدینیامینکرمان1233

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525بیت اهلل عبدآبادیمریمکرمان1234

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525شهیدی زرندیسمانهکرمان1235

تایید1396052813960531EPLAN P8ابراهیمیابوالفضلکرمان1236

تایید1396052813960531EPLAN P8امامی پوراحسانکرمان1237

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531کامیابیهادیکرمان1238

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601شریفیسعیدهکرمان1239

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601تیموری فرمحسنکرمان1240

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531عرباسماعیلکرمان1241

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531اسفندیاریعلیکرمان1242

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531ساالرکریمیزینبکرمان1243

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601بهرامهطاهرهکرمان1244

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601حاج ملکمحبوبه کرمان1245

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601سالجقهفاطمهکرمان1246

تاییدمتره و برآورد1396052813960531جزینی زادهعلیکرمان1247

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601مالمحمدی راوریمحبوبهکرمان1248

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531بحرینیجواد کرمان1249

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeبنی عامریانمحسنکرمانشاه1250



تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeرادفرساراکرمانشاه1251

تاییداجرا و نظارت1396050713960510محمدیانمزگانکرمانشاه1252

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511فرهنگیانفرشتهکرمانشاه1253

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518بیگیمسعودکرمانشاه1254

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510بابلیمحسنکرمانشاه1255

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510پروانه حسن کرمانشاه1256

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510خدامرادیمنصورکرمانشاه1257

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510خزاییفرهادکرمانشاه1258

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511حسینخانیسعیدکرمانشاه1259

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511شفیعیسعیدکرمانشاه1260

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510شریفیاسفندیارکرمانشاه1261

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1396050713960510نوریمحسنکرمانشاه1262

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511قادریپرستوکرمانشاه1263

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510نیک فرجامطیبهکرمانشاه1264

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511ایراندوستفرحنازکرمانشاه1265

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396050713960511رازقیآذرکرمانشاه1266

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510خوریان مصیبکرمانشاه1267

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510سلطانی پورمظفرکرمانشاه1268

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510رسولیبتولکرمانشاه1269

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510ملکیالهامکرمانشاه1270

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510واحدیمحمدکرمانشاه1271

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1272

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517خزاییفرهادکرمانشاه1273

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518عزیزیانمیالدکرمانشاه1274

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518هاشمیمریم الساداتکرمانشاه1275

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517رستمیان شهرام کرمانشاه1276

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517نیازیعذرالدینکرمانشاه1277

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517زارعیبهروزکرمانشاه1278

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517حسینخانیسعیدکرمانشاه1279

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517بشیرینصورکرمانشاه1280

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517شکری لعل آبادیمهدیکرمانشاه1281

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517پروانه حسن کرمانشاه1282

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518پامیالهامکرمانشاه1283

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518زنگنه مهرکیانوشکرمانشاه1284

تایید1مولد قدرت 1396051413960517برکاتیآرشکرمانشاه1285

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518مرادیبهروزکرمانشاه1286

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeکریمیمحمدکرمانشاه1287

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeنوری مقدماعظمکرمانشاه1288

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeویسی قلعه گلینهشیواکرمانشاه1289

1396052113960525بحریاحسانکرمانشاه1290
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012احمدییوسفکرمانشاه1291

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525بیتاهمایونکرمانشاه1292

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525پرماهعزیزکرمانشاه1293

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525رسولی تبارشهریارکرمانشاه1294

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525یزدانیبهارهکرمانشاه1295

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601نیازیعذرالدینکرمانشاه1296

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525اسدی گاکیهمعصومهکرمانشاه1297

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525غالمیمهردادکرمانشاه1298

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525لطفیامیرعلیکرمانشاه1299

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه1300

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525ابراهیمیبهروزکرمانشاه1301

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525دل انگیزانسهرابکرمانشاه1302

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525فرشادیانمحمدمسعودکرمانشاه1303

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525مروتینسرینکرمانشاه1304



تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524راستگومصطفیکرمانشاه1305

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524محمدیانمزگان کرمانشاه1306

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525مرادیبهروزکرمانشاه1307

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525نوروزنژادارسالنکرمانشاه1308

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524امانی مجدحجت الهکرمانشاه1309

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1310

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524رستمیحسینکرمانشاه1311

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524نصیرمنشرضاکرمانشاه1312

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524کریمیلقمانکرمانشاه1313

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601حسینی زادهسوماکرمانشاه1314

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531اقبالیاحسانکرمانشاه1315

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531رحمتیمجتبیکرمانشاه1316

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601رستمیحسینکرمانشاه1317

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601نصیرمنشرضاکرمانشاه1318

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531راستگومصطفیکرمانشاه1319

1396052813960531رستمیساراکرمانشاه1320
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531عابدیشهنازکرمانشاه1321
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531مرادیاحسانکرمانشاه1322

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1323

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531احمدی گروسیعلیکرمانشاه1324

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531صفدریمجتبیکرمانشاه1325

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601حسنوندمحبوبهکرمانشاه1326

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601زنگنهپرستوکرمانشاه1327

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601محمدیژیالکرمانشاه1328

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601نوشادی لرستانیجمیلهکرمانشاه1329

تاییدمتره و برآورد1396052813960531یاوریمیتراکرمانشاه1330

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه1331

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTرحیمی کشکولیمحبوبه کهگیلویه و بویراحمد1332

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTمعینی نیازهراکهگیلویه و بویراحمد1333

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010کاویانیزهراکهگیلویه و بویراحمد1334

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1335

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1336

تاییدپیشرفته1396050713960511plcحسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1337

تاییدپیشرفته1396050713960511plcرمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد1338

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد1339

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510سلیمانی پورسید نیماکهگیلویه و بویراحمد1340

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد1341

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد1342

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1343

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1344

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517بهره برکمالکهگیلویه و بویراحمد1345

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517فریدونی فرشید کهگیلویه و بویراحمد1346

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد1347

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517عزیزی جدول قدممهرانکهگیلویه و بویراحمد1348

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517مجیدی ده شیخاسالمکهگیلویه و بویراحمد1349

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد1350

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1351

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1352

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1353

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518شمشیریزینبکهگیلویه و بویراحمد1354

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1355

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1356

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد1357



تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1358

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1359

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد1360

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد1361

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601سبزپورمژگانکهگیلویه و بویراحمد1362

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1363

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1364

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525هدایت ناصرابادمریمکهگیلویه و بویراحمد1365

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525عزیزیصمد کهگیلویه و بویراحمد1366

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396052113960524نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1367

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525شمشیریزهراکهگیلویه و بویراحمد1368

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1369

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1370

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1371

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601فرشته ادفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1372

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601فوالدیان کیشثریاکهگیلویه و بویراحمد1373

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601هدایت ناصرابادمریمکهگیلویه و بویراحمد1374

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608محمدحسینیانمحمدتقیکهگیلویه و بویراحمد1375

1396052813960531شیعیحلیمه کهگیلویه و بویراحمد1376
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531علویعصمتکهگیلویه و بویراحمد1377
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531قادریهانیهکهگیلویه و بویراحمد1378
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

1396052813960531کرمی مهرمائدهکهگیلویه و بویراحمد1379
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با 

خط تولید
تایید

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531محمدپورذبیح اهلل کهگیلویه و بویراحمد1380

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1381

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1382

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد1383

تاییداجرا و نظارت1396050713960510مالشاهیجوادگلستان1384

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511یاباییعلیگلستان1385

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510غیاثیاحمدگلستان1386

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518جرجانینادرگلستان1387

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510سقلیبهروزگلستان1388

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511االزمنیمحمد گلستان1389

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510دوجیایوبگلستان1390

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510قورچاییموسیگلستان1391

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510خدادادیمحمدگلستان1392

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510قربانعلیمحمدگلستان1393

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510جهان تیغعلی اصغرگلستان1394

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510قره خانیمحمدتقیگلستان1395

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517جهان تیغعلی اصغرگلستان1396

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517جاللی نژادحمیدگلستان1397

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517گالبینسرینگلستان1398

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517مسعودیابراهیمگلستان1399

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517سقلیبهروزگلستان1400

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517شاهدوستمهرانگلستان1401

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525شاهینیمیمنتگلستان1402

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601جرجانینادرگلستان1403

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525اراززادهکمال الدینگلستان1404

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524دوجیایوبگلستان1405

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525عطایی محمدیمحمدگلستان1406

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531کریمیحسین گلستان1407

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601گالبینسرینگلستان1408



تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531قره جانلومهدیگلستان1409

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531کده ایحمزهگلستان1410

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396052813960601حسینیاشرف الساداتگلستان1411

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531شاهدوستمهرانگلستان1412

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531حاجیلریحسینگلستان1413

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531رجبیرمضانعلی گلستان1414

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531نوروزیعلی اکبرگلستان1415

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531سیمایی نسبصادقگلستان1416

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531ملکانداودگلستان1417

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531نیازیمحمود گلستان1418

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeالمئیعلیرضاگیالن1419

تاییدمقدماتی1396050713960511adobe captivativeمیالنیعلیرضاگیالن1420

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTبهمنی جاللیحسینگیالن1421

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010بابائیمحمودرضاگیالن1422

تاییدپیشرفته1396050713960511plcمینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1423

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن1424

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511صبوری آزادامیرگیالن1425

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511محمودیشبنمگیالن1426

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518چربدست گسکریرضاگیالن1427

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518حسنی کمساریمعصومهگیالن1428

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518حسین زاده کاسانیلیالگیالن1429

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518خلیلی رادنیماگیالن1430

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518محمدحسنی قاضیانیاشرفگیالن1431

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518مصطفی پور سسمسیلیالگیالن1432

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511پورمحمدسمانهگیالن1433

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510نصیری قلعه بینحامدگیالن1434

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510قربان زاده  شیرمحلهحسنگیالن1435

تاییدشبکه الکترونیک خودرو1396050713960510مهر لطیفانمحمدیوسفگیالن1436

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510صفری نژادنسیماگیالن1437

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510ساالری درودخانیابراهیمگیالن1438

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510صالحیحسینگیالن1439

تایید1396051413960518FLASHشادکام کلیمانیمحمودگیالن1440

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALجعفرپور نصیرمحلهمهردادگیالن1441

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518شاد فلکدهیمحدثهگیالن1442

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517عرفانیانایوبگیالن1443

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517ابراهیمیخسروگیالن1444

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517یوسف پورمحمدرضاگیالن1445

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518رحیمیزهراگیالن1446

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518شریف نیامهدیگیالن1447

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518خاتمی نژادسیده سمیهگیالن1448

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518عباسیمهلقهگیالن1449

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517خجستهمهدیگیالن1450

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517سغادت میر قدیمسید تقیگیالن1451

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518ضیا شمسعلیرضاگیالن1452

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518جاللیمحمدرضاگیالن1453

1396052113960525برزگرمجیدگیالن1454
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012محسنیالهامگیالن1455

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601خاصه خاناسماعیلگیالن1456

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601شادکام کلیمانیمحمودگیالن1457

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525قاضی زاده احسایینوشینگیالن1458

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524نظیری هره دشتعلیرضاگیالن1459

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601اکباتانی نژادشبنمگیالن1460

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601برومند خاجانیپروینگیالن1461

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601حداد مومنیمرضیه گیالن1462



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601رمضانی نژاد مقدمصغریگیالن1463

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524آذریانفرزادگیالن1464

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525جعفری لفوتزهراگیالن1465

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524بهادیوند چگینیفیروزگیالن1466

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524سلیمیعلیرضاگیالن1467

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524کریمی نیای رادمحمدگیالن1468

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601میرفضلیسیده خوشقدمگیالن1469

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601قاضی زاده احسایینوشینگیالن1470

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531اسماعیلیموسیگیالن1471

تاییدآشنایی با کیفیت توان1396052813960531مشعوفعلیگیالن1472

1396052813960601پورمحمدسمانهگیالن1473
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601قنبرنیابیژن گیالن1474

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531دشتبانمهدیگیالن1475

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531سرودی پورسامانگیالن1476

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601کارجویاننسترنگیالن1477

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTخوشناموندزیبالرستان1478

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTگودرزیمحسنلرستان1479

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511سپهوندعلیلرستان1480

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511حسین پورزینبلرستان1481

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511شمسیمحمودرضالرستان1482

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518ساکیمحمدلرستان1483

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510سیاه منصور سعیدلرستان1484

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510مسلمیعلیلرستان1485

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511آزادبختفروغلرستان1486

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511مرادیمعصومهلرستان1487

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510رحمتی پورمهدیلرستان1488

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518دلفانفیروزلرستان1489

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517قلیانچیمعصومهلرستان1490

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518گودرزیمحسنلرستان1491

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518مرادیمعصومهلرستان1492

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517وفایی مقدمسید صادقلرستان1493

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517قربانیرسوللرستان1494

تاییدمقدماتی1396052113960525adobe captivativeحسن زادهالهاملرستان1495

1396052113960525رشیدیمهرنوشلرستان1496
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

1396052113960525مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1497
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcزارعلیبهمنلرستان1498

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcفزونگریمجیدلرستان1499

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525نورعلیسعیدلرستان1500

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525والی زادهرامینلرستان1501

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525زمانی وردیمهرانلرستان1502

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525بازوندروح الهلرستان1503

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525مرادپورهومانلرستان1504

تاییدپالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو1396052113960524قلیانچیمعصومهلرستان1505

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525مرادیمعصومهلرستان1506

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524مهرپورایرجلرستان1507

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525ساالروندلیاللرستان1508

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524آقاییغالمرضالرستان1509

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525قیطاسیحسنلرستان1510

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525موسویسید وحیدلرستان1511

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601جعفری زهرا لرستان1512

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601زمانی وردیمهرانلرستان1513

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608رضاییجوادلرستان1514



تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608عزیزی چشمه کبودمحمدلرستان1515

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608نعمتیمحسنلرستان1516

1396052813960601نورعلیسعیدلرستان1517
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601جابری شهریمحمدرضالرستان1518

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531بهمنیعلیلرستان1519

تاییدروشهای ارائه مطلب1396052813960601امیدیفریبالرستان1520

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531سیاه منصورسعیدلرستان1521

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1522

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010یعقوبی سورکیمحسنمازندران1523

تاییدپیشرفته1396050713960511plcاسدی لموکیرضا مازندران1524

تاییدپیشرفته1396050713960511plcکوثری لنگریمسلممازندران1525

تاییداجرا و نظارت1396050713960510قلیچمحمودمازندران1526

تاییداجرا و نظارت1396050713960510مشمولیحسینمازندران1527

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510اسفندمداحمدمازندران1528

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510نعمتیاحمدمازندران1529

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518اکبرزادهرضامازندران1530

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518حسین زاده مقدماعتمادمازندران1531

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518حشمتیمیثممازندران1532

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518دشتیجلیلمازندران1533

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518قاسم پورمهدیمازندران1534

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510واحدیوحیدمازندران1535

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510گیلمحمدمازندران1536

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511اسماعیلیبهمنمازندران1537

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510رحمانیمحمد علیمازندران1538

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510خان پورکاظممازندران1539

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511صالحی زرخونیرحمت الهمازندران1540

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517شریفاییحسینمازندران1541

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517لوایینرمینمازندران1542

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517مصطفویعلیمازندران1543

تایید1396051413960518FLASHخلیلی پائین دزاییهاجرمازندران1544

تایید1396051413960518FLASHعبدالهیسمیه السادات مازندران1545

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALمصطفی پورصادقمازندران1546

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518محمودیزهرامازندران1547

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396051413960518مقیم نژادزهرهمازندران1548

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518ابراهیمیمیترامازندران1549

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518ساحلیسعیدمازندران1550

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517عبدیمجتبیمازندران1551

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517ّپاکزاد کفشگرکالییرضا علیمازندران1552

تایید(مرغ های گوشتی و تخم گذار)پرورش مرغ 1396052113960525واحدیوحیدمازندران1553

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1396052113960524براری اطاقسرامحمدرضامازندران1554

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525نیکوحسینمازندران1555

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524فالحآرش مازندران1556

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524شعبانیمسلممازندران1557

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601اکبریانشهربانومازندران1558

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسکچ آپ1396050713960510قبادیاسدالهمرکز تربیت مربی1559

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396051413960517قبادیاسدالهمرکز تربیت مربی1560

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010امیرینجمهمرکزی1561

تایید1396050713960511MS PROJECT 2010عسگریاکرممرکزی1562

تاییدپیشرفته1396050713960511plcسمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1563

تاییداندازه گیری مقدماتی1396050713960511حق پرستمحمد جوادمرکزی1564

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518فرهادیزهرهمرکزی1565

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511اصحابیمعصومهمرکزی1566

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511حیدرینرگسمرکزی1567

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511جعفریمحمدرضامرکزی1568



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396050713960518رفیعینسرینمرکزی1569

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396050713960511بیاتفاطمه مرکزی1570

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517عشقعلیعلیمرکزی1571

تایید1396051413960518FLASHعسگریاکرممرکزی1572

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALجعفریمحمدرضامرکزی1573

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALحسینیمهدیمرکزی1574

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518عباسیزینتمرکزی1575

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396051413960518امینیاحمدمرکزی1576

تایید1کچه دوزی 1396051413960518بیاتیمریممرکزی1577

تایید(مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396051413960518صفریآمنهمرکزی1578

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518دارابیمصطفیمرکزی1579

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcحکامیمهدیمرکزی1580

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcرستمیحمیدرضامرکزی1581

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcیار احمدیعلیمرکزی1582

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012کریمی مریممرکزی1583

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525رضیئیسارامرکزی1584

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525شاکریحامدهمرکزی1585

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524طیبیحسینمرکزی1586

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525بیاتفاطمه مرکزی1587

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525دارابیمصطفیمرکزی1588

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524خراسانیمحمدمرکزی1589

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524رضائیرضامرکزی1590

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525نصیری اندریانمحمدرضامرکزی1591

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601مشایخیمریممرکزی1592

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601شاهیفاطمهمرکزی1593

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531مرادیمسعودمرکزی1594

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601عباسی ذولهزینبمرکزی1595

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601ادیغمریممرکزی1596

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601حسنیسمیهمرکزی1597

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396052813960601فرهادیزهرهمرکزی1598

تاییدمتره و برآورد1396052813960531نجفی زادهنوابمرکزی1599

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396052813960601نصیری اندریانمحمدرضامرکزی1600

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510رئیسیحسینهرمزگان1601

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396050713960510کمالیعلی اصغرهرمزگان1602

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1603

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510حاج حسینیعیسیهرمزگان1604

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510صادقی نژادمهدیهرمزگان1605

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510ضرغام نیاوحیدهرمزگان1606

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396050713960510فریدونفرحامدهرمزگان1607

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511عامری پوررامینهرمزگان1608

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511عامری زاده رضا هرمزگان1609

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517عامری پوررامینهرمزگان1610

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396051413960517دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1611

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396051413960518حقیقتکبریهرمزگان1612

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396051413960518عسکری پور حسن آبادسمیههرمزگان1613

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517معین نیاکاظمهرمزگان1614

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517اردالیمعصومههرمزگان1006

تایید در الکترونیکCکاربرد برنامه نویسی 1396051413960517باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1615

تایید1396052113960525DREAMWEAVERحسن پورخدیجههرمزگان1616

تایید1396052113960525DREAMWEAVERشمسیرضیههرمزگان1617

تایید1396052113960525DREAMWEAVERغالمیاحمدهرمزگان1618

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcحسینیسید مهدیهرمزگان1619

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012لشکری بندری پورعصمتهرمزگان1620

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1621

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396052113960524مراد علی زادهعبداالمینهرمزگان1622



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601اردالیمعصومههرمزگان1025

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396052113960601ذاکری نسبفاطمههرمزگان1623

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525حقیقتکبریهرمزگان1624

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525شمسیرضیههرمزگان1625

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1626

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524حاج حسینیعیسیهرمزگان1627

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524سیستانیکیومرث هرمزگان1628

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524صادقی نژادمهدیهرمزگان1629

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396052113960525جمالیحجت اهللهرمزگان1630

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524امیری دوماریمحسنهرمزگان1631

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525محیاپورفیروزههرمزگان1632

تاییدطراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396052113960524درویشیپیمانهرمزگان1633

تاییدAVRمیکروکنترولر 1396052113960524باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1634

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525امیدوارالهامهرمزگان1635

تایید1396052813960531EPLAN P8حسینیسید مهدیهرمزگان1636

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1637

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531حاج حسینیعیسیهرمزگان1638

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531سیستانیکیومرثهرمزگان1639

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1396052813960531صادقی نژادمهدیهرمزگان1340

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1641

1396052813960601سلیمانیآرزوهرمزگان1642
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تایید1تراش تخصصی 1396052813960601حمیدیبابکهرمزگان1643

تایید(مادلینگ پیشرفته)تری دی مکس 1396052813960531اطالعفوزیههرمزگان1644

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396052813960531موسی پوراسماعیل هرمزگان1645

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396052813960531باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1646

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601اسدی دولت آبادیآرزوهرمزگان1647

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396052813960601امیدوارالهامهرمزگان1648

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531درویشیپیمانهرمزگان1649

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396050713960518کریمیاحمدهمدان1650

تایید(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر1396050713960511بیرامیمریمهمدان1651

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510امیریامیرحسینهمدان1652

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510پیغمبریارشهمدان1653

تاییدبازرسی آسانسور1396050713960510صفائیمصطفیهمدان1654

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511بنی اردالنحجت الههمدان1655

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510حکمتیحکمت الههمدان1656

تاییدپرورش دهنده مرغ بومی1396050713960510رهائیعلیهمدان1657

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518الماسیعزت الههمدان1658

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396050713960518حسینیمجتبیهمدان1659

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396050713960510مرادطلبمحمدهمدان1660

تاییدروشهای ارائه مطلب1396050713960511محمدیروح الههمدان1661

تاییدطراحی پایه و اندام1396050713960511نجاتیطیبه همدان1662

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511ازادی منشطاهرههمدان1663

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511امیدی اکرم همدان1664

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511بهرامی عابد سمیه همدان1665

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396050713960511قذیمیبهارههمدان1666

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396050713960510فاطمی یارسعیدهمدان1667

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510علی یاریابراهیمهمدان1668

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396050713960510گودرزدشتیسلمانهمدان1669

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511زمانی نیاطیبههمدان1670

تاییدهرس درختان میوه1396050713960511قاسمی ارادتشهالهمدان1671

تاییدظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  1396051413960517آل طاهاسید مسعودهمدان1672

تایید1396051413960518FLASHاحمدی مهرآور مریمهمدان1673

تایید1396051413960518FLASHعابدیآرزوهمدان1674

تایید1396051413960518FLASHملکیحسینهمدان1675



تایید1396051413960518FLASHوالی خواهنداهمدان1676

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518فاطمیمهرسیماهمدان1677

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396051413960518کاوهآفاقهمدان1678

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396051413960517پیغمبریارشهمدان1679

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396051413960517قاسمی ارادتشهالهمدان1680

تاییدپرسپکتیو و کروکی1396051413960518فتحیان راسخعلیهمدان1681

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518امیدیاکرمهمدان1682

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517حاتمیمجتبیهمدان1683

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1396051413960517حیدریسحرهمدان1684

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396051413960517فاطمی یارسعیدهمدان1685

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518خجسته مجدآرشهمدان1686

تاییدMultimedia builderمالتی مدیا بیلدر  1396051413960518مرادینرگسهمدان1687

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518خلیلیعباسهمدان1688

تاییدمونتاژ قطعات1396051413960518رضایی صابرمهدیهمدان1689

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1396051413960518بهروانمعصومههمدان1690

1396052113960525احمدیبیژنهمدان1691
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate
تایید

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012احمدی حشمتیهنسرینهمدان1692

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012تویسرکانیمهریهمدان1693

تایید1396052113960525SQL SERVER 2012شفیعیفاطمههمدان1694

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525شریف فربهارههمدان1695

تایید(مجازی )ارگونومی و مبلمان1396052113960525می ریزآذینهمدان1696

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396052113960525احمدی مهرآور مریم همدان1697

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601رضایی صابرمهدیهمدان1698

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396052113960601سهیلیاصغرهمدان1699

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396052113960525قاسمی ارادتشهالهمدان1700

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525ترکمن سهیال همدان1701

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396052113960524اکبریاحسانهمدان1702

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524امیریامیر حسینهمدان1703

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524پاروندپوریاهمدان1704

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524رستمیاسماعیلهمدان1705

تاییدسرویس و تعمیرکار آسانسور1396052113960524صفائیمصطفیهمدان1706

تایید2سیستم انتقال قدرت 1396052113960524باقریحمیدهمدان1707

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525سعیدی نژادشهالهمدان1708

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525علی محمدیشهرزادهمدان1709

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525لطفیانمریمهمدان1710

تاییدنقشه خوان صنعتی1396052113960525حدیدیمهدیهمدان1711

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601شهبازیامین دختهمدان1712

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396052813960601قاسمی ارادتشهالهمدان1713

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1396052813960608الماسیعزت الههمدان1714

تاییدپرسکاری چوب1396052813960601گمارمرضیههمدان1715

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531مومنیمسعودهمدان1716

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1396052813960531شاکریاردشیرهمدان1717

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601سماقیمهریهمدان1718

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601ملکیافسرهمدان1719

تاییدکاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو1396052813960531حصارخانیمحمدهمدان1720

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531اکبریاحسانهمدان1721

تاییدمتره و برآورد1396052813960531علی یاری ابراهیمهمدان1722

تایید1396050713960511JAVA SCRIPTطباطبایی ندوشنمرضیه الساداتیزد1723

تاییدپیشرفته1396050713960511plcفتاحی بافقیمحمدجوادیزد1724

تایید(مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396050713960511انصاریسمیه یزد1725

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALابویی مهریزیمحمد علییزد1726

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALافضلیمصطفییزد1727

تایید   مقدماتی1396051413960517TIA-PORTALدهقانیزاده بغداد آبادعباسیزد1728

تاییددوخت لباس های کشی1396051413960518امینی بهابادیصدیقهیزد1729



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396051413960517فالحتیسمانه یزد1730

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396051413960517بوئی آبادیمحمدرضایزد1731

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396051413960517برزگری بافقیاحمدیزد1732

تایید1کچه دوزی 1396051413960518زارع بیدکیفهیمهیزد1373

تایید1کچه دوزی 1396051413960518صادقی بخیمهدیهیزد1734

تایید1کچه دوزی 1396051413960518طباطباییمعصومه الساداتیزد1735

تایید1کچه دوزی 1396051413960518فتوحی بافقیعظیمهیزد1736

تایید1کچه دوزی 1396051413960518محزون زادهسعیدهیزد1737

تایید1کچه دوزی 1396051413960518مسلمان یزدیفاطمهیزد1738

تایید1کچه دوزی 1396051413960518هادیانزکیهیزد1739

تایید1396052113960525DREAMWEAVERمهدوی زادهسمانهیزد1740

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcزارععلییزد1741

تایید(Delta) مقدماتی دلتا 1396052113960524plcصالحعلیرضایزد1742

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396052113960525زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1743

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396052113960525شیر محمدی بهادرانصدیقهیزد1744

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396052113960525رفیعی مجومرداعظمیزد1745

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396052113960525زارعرفعتیزد1746

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396052113960525کارگرمحسنیزد1747

تاییدطراحی پایه و اندام1396052113960525سلطان عطارزهرهیزد1748

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396052113960525مشتاقیان ابرقوییاعظمیزد1749

تاییدهیدرولیک مقدماتی1396052113960524زارعاحمدیزد1750

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525انصاریپروینیزد1751

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1396052113960525گل ورد زادهآزیتایزد1752

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1396052813960601امینی بهابادیصدیقهیزد1753

تاییدتعمیر و نگهداری تیلر1396052813960531محمودی میمند ناصر یزد1754

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601ایزد پناهسهیالیزد1755

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1396052813960601عطاالهیمهینیزد1756

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531جهانبانیحسینیزد1757

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396052813960531رشیدیحسینیزد1758

تاییدمتره و برآورد1396052813960531پیروزفرمجیدیزد1759

تایید (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396052813960531زینلی حاجی ابادیمهدییزد1760


