
ردیف
استان محل 

خدمت
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگینام

وضعیت ثبت 

نام

تایید1396060413960608PHPرادآرزواذربایجان شرقی1

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCاسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی2

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608حسینینیلوفراذربایجان شرقی3

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی4

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608اکبرنژاد گاوگانیرحیمهاذربایجان شرقی5

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608مهاییعفتاذربایجان شرقی6

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607کریمینجفاذربایجان شرقی7

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607خلیلی فائزيمنوچهراذربایجان شرقی8

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608نوريابوالفضلاذربایجان شرقی9

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608رشیديشهروزاذربایجان شرقی10

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608اژدریانایراناذربایجان شرقی11

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی12

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607رضائیحبیباذربایجان شرقی13

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607روشنیعلیاذربایجان شرقی14

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607سهیلی آذراسالماذربایجان شرقی15

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615کریمیعزیزهاذربایجان شرقی16

1396061113960615شیرینینیراذربایجان شرقی17
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396061113960615PHOTO SHOPفرزانسولمازاذربایجان شرقی18

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614سلطان حسینیمحمداذربایجان شرقی19

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی20

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614قهرمانپورمهدياذربایجان شرقی21

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615رادآرزواذربایجان شرقی22

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی23

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615مهدوي اصلخدیجهاذربایجان شرقی24

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614زنديیوسفاذربایجان شرقی25

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615رضائیحبیباذربایجان شرقی26

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615روشنیعلیاذربایجان شرقی27

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی28

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614سلطانی فرعادلاذربایجان شرقی29

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615جهان سريولیاذربایجان شرقی30

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615نوريابوالفضلاذربایجان شرقی31

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615اژدریانایراناذربایجان شرقی32

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی33

1396061113960615علی زادهمهدياذربایجان شرقی34
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614شکوهی نیاعلیاذربایجان شرقی35

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614مهدويجعفراذربایجان شرقی36

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی37

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622عطایی رادمهدياذربایجان شرقی38

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622رمضانیبهناماذربایجان شرقی39

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622طالب نژادداوداذربایجان شرقی40

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی41

1396دعوتنامه شهریور ماه 



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی42

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622اصالنیموسیاذربایجان شرقی43

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی44

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622حسن زادهعباساذربایجان شرقی45

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622نوجوانسیمااذربایجان شرقی46

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی47

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622شیخیعلیرضااذربایجان شرقی48

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCمهدويجعفراذربایجان شرقی49

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی50

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی51

تاییدحجم سازي1396062513960629کریمیعزیزهاذربایجان شرقی52

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628رمضانیبهناماذربایجان شرقی53

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628بهادريشهراماذربایجان شرقی54

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628جاللیعلیرضااذربایجان شرقی55

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628صولتیکریماذربایجان شرقی56

1396062513960628عبديمرتضیاذربایجان شرقی57
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

1396062513960628نوريابوالفضلاذربایجان شرقی58
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628صیديجواداذربایجان شرقی59

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی60

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607احمدپورسجاداذربایجان غربی61

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607طالعیحسیناذربایجان غربی62

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی63

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607دالوريتوحیداذربایجان غربی64

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608مولوديپرياذربایجان غربی65

تایید1396061113960615PHOTO SHOPزمانی هوالسوپریسااذربایجان غربی66

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی67

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614زبیرياسماعیلاذربایجان غربی68

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614نجیب فرعلیاذربایجان غربی69

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615رحمن نژادنشمیلاذربایجان غربی70

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615موتمنیمهیناذربایجان غربی71

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615محالیسامرنداذربایجان غربی72

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614عمرانیتوحیداذربایجان غربی73

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی74

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614محمديفرخاذربایجان غربی75

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614سپهرانجمعلیاذربایجان غربی76

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی77

1396061113960615محمودیانعبدالقادراذربایجان غربی78
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615کاظمیمریماذربایجان غربی79

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622روشنیبهمناذربایجان غربی80

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622کریم دختمحموداذربایجان غربی81



تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622موتمنیمهین.  اذربایجان غربی82

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629پیروزي فزدسمبهاذربایجان غربی83

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622احمدپورسجاداذربایجان غربی84

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622نجیب فرعلیاذربایجان غربی85

1396061913960622رحمن نژادنشمیلاذربایجان غربی86
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622عبداله زادهمظفراذربایجان غربی87

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی88

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628حقیعلیاذربایجان غربی89

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628خلیل لویاسیناذربایجان غربی90

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628افسونآکواذربایجان غربی91

1396062513960628اصالنمحمدامیناذربایجان غربی92

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

1396062513960628نوري زادهنجم الدیناذربایجان غربی93

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628محمديمسعوداذربایجان غربی94

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628مولودیانامیراذربایجان غربی95

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615ایمانپور مغوانمهنازاردبیل96

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615آقازاده تولوناعظماردبیل97

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615نصیرزادهعبدالرحیماردبیل98

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607امامیبهروزاردبیل99

1396060413960608قربانزادهغالمحسیناردبیل100
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608امیري ججینوحیداردبیل101

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607اصغريرقیهاردبیل102

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607پارساحمیدهاردبیل103

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615حسن زاده نمینسمیهاردبیل104

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607حسن زادهحجتاردبیل105

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607کیانی وراغولافشیناردبیل106

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607اوجاقیجلیلاردبیل107

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614اعترافیسعیداردبیل108

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614کیانی وراغولافشیناردبیل109

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615هژبريزهرااردبیل110

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615انورنیاافسانهاردبیل111

تاییدشمع سازي1396061113960615محمدنژادافسانهاردبیل112

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614محمدي جبه دارپرویزاردبیل113

1396061913960622حسین اوغلیشیریناردبیل114
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622حیدرياحمداردبیل115

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622پناهپورحبیب الهاردبیل116

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629فرجیایرجاردبیل117

تاییدبرش قطعات1396062513960629محمديمیالداردبیل118

تاییدبرش قطعات1396062513960629نصیرزادهعبدالرحیماردبیل119

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628کوهیبهروزاردبیل120



تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629اقبالیرویااردبیل121

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629شیرازي مجرهعلیاردبیل122

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628اسدي شریفبهبوداردبیل123

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629رمضانی گرمیزینباردبیل124

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629محمدي جبه دارپرویزاردبیل125

1396062513960628شیخ علیزادهبهناماردبیل126

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkابراهیمیمهسااصفهان127

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkجلوانی اصفهانیمحمداصفهان128

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkسبحانی مهراکرماصفهان129

تایید1396060413960608PHPکهیانینصرالهاصفهان130

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608حسینیفریبااصفهان131

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608حسینیایرجاصفهان132

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608عبداللهیفرهاداصفهان133

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608عسکريهوشنگاصفهان134

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608قرشینفیسه ساداتاصفهان135

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607ابراهیمیمحمدرضااصفهان136

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608باغستانی آرانیجنت خانماصفهان137

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608موالییعفتاصفهان138

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607قاضی نورامیرحسیناصفهان139

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان140

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615توکلیسعیداصفهان141

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607محمودي نشلجیمحمدرضااصفهان142

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607مالئی اردستانیمحمد هادياصفهان143

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607زمانپور بروجنیکامراناصفهان144

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608اربابیمرضیهاصفهان145

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان146

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608جشنیطیبهاصفهان147

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608شیخی بیدگلیسمیهاصفهان148

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608فالح زادهمریماصفهان149

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608میرمسیبزهرااصفهان150

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608محمدياقدساصفهان151

1396060413960608صابريشهالاصفهان152
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608حسینیسید رضااصفهان153

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615آزاديزهرهاصفهان154

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615عباسیزهرااصفهان155

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615یوسفیانزهرهاصفهان156

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608باقرينسریناصفهان157

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608خادم آرانیاسمااصفهان158

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608سمیعی کیاسمیهاصفهان159

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608نجفیمهدياصفهان160

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607شفیعیمصطفیاصفهان161

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614ایرانی نهچیريحامداصفهان162

1396061113960615ابراهیمیمهسااصفهان163
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید



1396061113960615جلوانی اصفهانیمحمداصفهان164
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396061113960615PHOTO SHOPکهیانینصرالهاصفهان165

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615مالئی اردستانیمحسناصفهان166

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614فخارياکبراصفهان167

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614شریفی پیرجلحمیداصفهان168

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615امامیسیدمجیداصفهان169

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615آقاجانیانمیترااصفهان170

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615سبحانی مهراکرماصفهان171

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615علیخان زاده آرانیسپیدهاصفهان172

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614مالک نهتانیسعیداصفهان173

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615میرزاعلیانپرویناصفهان174

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615اجتهدصدیقه ساداتاصفهان175

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615مشرقیزینباصفهان176

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615موسويصدیقه ساداتاصفهان177

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614صدوقیمحمداصفهان178

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614یاورياسماعیلاصفهان179

تاییدشمع سازي1396061113960615طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان180

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614زمانپور بروجنیکامراناصفهان181

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615ارباب دیزچهزهرااصفهان182

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615شب خوانمرضیهاصفهان183

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615شریفعظیمهاصفهان184

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان185

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615سمیعی کیاسمیهاصفهان186

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615سیفلیالاصفهان187

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615هنرمندمهیناصفهان188

1396061113960615آقاجانیبهروزاصفهان189
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

1396061113960615صادقیحسیناصفهان190
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

1396061113960615یزدانیانسید مهراناصفهان191
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615اکبري قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان192

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615رضوياعظم الساداتاصفهان193

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615عبداللهیفرهاداصفهان194

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615عسکريهوشنگاصفهان195

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )ابراهیمیمهسااصفهان196

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )اربابیمرضیهاصفهان197

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )شب خوانمرضیهاصفهان198

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )یگانهحمیدهاصفهان199

تایید1396061913960622LOGOسیفیبشیراصفهان200

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecجبراییلیمهدياصفهان201

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان202

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622شیخی بیدگلیسمیهاصفهان203

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622شفیعیمصطفیاصفهان204

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629سلطانیانزهرهاصفهان205

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629فخارزادهحوریهاصفهان206



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629لچینانیطیبهاصفهان207

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629یاورياسماعیلاصفهان208

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622آصفی سمیرمیمحمد مهدياصفهان209

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622آقائیاکبراصفهان210

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCجبراییلیمهدياصفهان211

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629آزاديلیالاصفهان212

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629بذرافشانعلیاصفهان213

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629حسین پورمحمد مهدياصفهان214

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628سروديیاسراصفهان215

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629اکبري بیشهفاطمهاصفهان216

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629پوربافرانیفاطمهاصفهان217

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628حسینیفریبااصفهان218

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628قرشینفیسه ساداتاصفهان219

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628مالئی اردستانیمحسناصفهان220

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628طاوسیغالمحسیناصفهان221

تاییدحجم سازي1396062513960629ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان222

تاییدحجم سازي1396062513960629شیخی بیدگلیسمیهاصفهان223

تاییدحجم سازي1396062513960629طاهريبهجتاصفهان224

تاییدحجم سازي1396062513960629مراديمهیناصفهان225

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان226

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628فرازبختنویداصفهان227

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628کیانی زهرانیحسناصفهان228

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629فتاحیزهرااصفهان229

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629میرزاعلیانپرویناصفهان230

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628فرخیغضنفراصفهان231

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628موگوییفرشیداصفهان232

1396062513960628توکلی گارماسهاحساناصفهان233
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

1396062513960628زمان وزیريامیراصفهان234
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629زمانی علویجهمرضیهاصفهان235

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629سمیعی کیاسمیهاصفهان236

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان237

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628شهریاري نژادعلیرضااصفهان238

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628قاضی نورامیرحسیناصفهان239

تایید1396060413960608ILLUSTRATORفتحیمریمالبرز240

تایید1396060413960608PHPمشهدلوالهامالبرز241

تایید1396060413960608PHPمعدنی پورفاطمهالبرز242

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607محمديناصرالبرز243

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608سبزواريرامینالبرز244

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607بیات پورعلیرضاالبرز245

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607ابراهیمیبهزادالبرز246

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607فیروزيفرهادالبرز247

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615دیربازمحمدهاديالبرز248

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615کهن خاکیسمیراالبرز249

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614فیروزيفرهادالبرز250

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecبهره مندحسنالبرز251



تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622سیديمیررحمتالبرز252

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622دهنويمحمودالبرز253

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksکمالینیماالبرز254

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628فیروزيفرهادالبرز255

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628دهنويمحمودالبرز256

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628عموزاديرضاالبرز257

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628آقا محمدي شنديپرویزالبرز258

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628ابراهیمیجعفرالبرز259

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628جمشیديبیژنالبرز260

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628سلطانی صحتداودالبرز261

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628سیديمیررحمتالبرز262

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629حقانیمعصومهالبرز263

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkعسگريزهراایالم264

تایید1396060413960608ILLUSTRATORاحمديطاهرهایالم265

تایید1396060413960608ILLUSTRATORجابريطیبهایالم266

تایید1396060413960608PHPزینی وندمقدمسحرایالم267

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608سوريطوبیایالم268

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607احمدي زادفرزادایالم269

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608جعفريفاطمهایالم270

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608تخمارمجتبیایالم271

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608جهانپورعلیرضاایالم272

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607شفیعیمعصومهایالم273

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607ناصريجوادایالم274

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607نظري زادمجتبیایالم275

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608صیدکرمیافسانهایالم276

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607نرگسیفرزادایالم277

1396061113960615جمشیديمنصورایالم278
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615خرمینسرینایالم279

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615اسماعیلیمحمدایالم280

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615موسويسیدمحمدایالم281

تاییدشمع سازي1396061113960615جعفريفاطمهایالم282

تاییدشمع سازي1396061113960615صناعیمهینایالم283

تایید1396061913960622LOGOجابرينادرایالم284

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622جعفريفاطمهایالم285

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCرحیمی زادهحسینایالم286

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629مالکی فزعفافایالم287

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628کولیوندبابکایالم288

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628مقدمجعفرایالم289

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629صیدکرمیافسانهایالم290

تایید1396060413960608ILLUSTRATORحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر291

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615شهریورمحسنبوشهر292

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607عبدعلیمجیدبوشهر293

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607دهباشی هادي زادهمجیدبوشهر294

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607عموییغالمحسینبوشهر295

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607بستان کللیعلیرضابوشهر296



تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607حاجیانعلی اکبربوشهر297

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607بی باکمحمدرضابوشهر298

1396060413960608باقريحسینبوشهر299
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608کاشفیمحمدجوادبوشهر300

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607عطارزادهمحمد جوادبوشهر301

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607نسترنطیبهبوشهر302

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614شاه گلیفرشیدبوشهر303

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615دوستانحمیدهبوشهر304

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622خادمیعلیبوشهر305

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622نسترنطیبهبوشهر306

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629زارعیکبريبوشهر307

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622عبدعلیمجیدبوشهر308

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628شاه گلیفرشیدبوشهر309

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628سراجیحمیدهبوشهر310

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628ظفریانسیده صدیقهبوشهر311

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628عموییغالمحسینبوشهر312

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628لیراويصدیقهبوشهر313

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628حیدريمحمدبوشهر314

1396062513960628رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر315

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkتوکلی طرقیخدیجهتهران316

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkفیض آباديلیال ساداتتهران317

تایید1396060413960608ILLUSTRATORبرومندفاطمهتهران318

تایید1396060413960608ILLUSTRATORشاه محمديزهراتهران319

تایید1396060413960608ILLUSTRATORکاظمی کردخیلیاکرمتهران320

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCفرخی مینامحسنتهران321

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608اسماعیلی چپیپریساتهران322

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608پروردهصدیقهتهران323

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607شالبافمهديتهران324

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607یزدانیحسینتهران325

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607سراییحسنتهران326

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607صادقزادهابوالفضلتهران327

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607ملک سیاه چشممحمدرضاتهران328

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607حیدري محمديمحمد رضاتهران329

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615حسینیسیدمحسنتهران330

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615صائمیانمازیارتهران331

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607موسويمیررسولتهران332

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608مروتیمرضیهتهران333

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608نجارپیشه نجفیحسینتهران334

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608هدایتیحسینتهران335

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608احمديسعیدهتهران336

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608باصريغالمرضاتهران337

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608غایتیویداتهران338

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608یگانهعبدالحمیدتهران339

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607رضایی گرجانمهديتهران340



تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607سازمندعلیرضاتهران341

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607محسنیداودتهران342

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607موسويسید محمدامینتهران343

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608رضا زاده سفیدهفرزانهتهران344

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614مهمان نوازابوالفضلتهران345

تایید1396061113960615PHOTO SHOPپرداللیالتهران346

تایید1396061113960615PHOTO SHOPتوکلی طرقیخدیجهتهران347

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615ابوطالبیوحیدتهران348

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615خدامراديمصطفیتهران349

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614اسماعیلیغالمرضاتهران350

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614دیوارگرکاظمتهران351

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615علی مردانی شهربابکینرگستهران352

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615قربانیاشرفتهران353

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614مراديذوالفقارتهران354

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614مولويمنوچهرتهران355

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615مشهديمعصومهتهران356

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614اخالقیسیدمسعودتهران357

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614عزتی یارعزیزمحسنتهران358

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614مروتیمرضیهتهران359

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614نصرالهییوسفتهران360

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614هوشمندي زدهفریبرزتهران361

تاییدشمع سازي1396061113960615غالمی نهوچیلیالتهران362

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615جبلیعلی رضاتهران363

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614اسدي فروتقهمحمدباقرتهران364

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614فرخی مینامحسنتهران365

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615خلیقیمحمدتهران366

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615صفرپورعبدالهتهران367

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )فیض آباديلیال ساداتتهران368

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )قربانیاشرفتهران369

تایید1396061913960622LOGOفرخی مینامحسنتهران370

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecحسینی پویامهديتهران371

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622ملک سیاه چشممحمدرضاتهران372

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629احمدیانفریباتهران373

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksمومن زادهعطیهتهران374

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCفرخی مینامحسنتهران375

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629برومندفاطمهتهران376

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629دلقنديحمیدرضاتهران377

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629قربانیاشرفتهران378

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628بیکی ورزنهمحمد رضاتهران379

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628محبیرویاتهران380

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628خلیقیمحمدتهران381

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628افشارداناعلیرضاتهران382

تاییدحجم سازي1396062513960629رضازاده سفیدهفرزانهتهران383

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629ذوالقرنینفریباتهران384

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628فدائی اردستانیمحتبیتهران385

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628معمرمحمودتهران386

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628ورجاوندفرزادتهران387

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628سلمانیجعفرتهران388



تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628قاسمی خیر آباديمهديتهران389

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628سازمندعلیرضاتهران390

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629جعفريمریمتهران391

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628کرمانیعلیرضاتهران392

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628مسافريمحمد رضاتهران393

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628حسن خانیرضاتهران394

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628شالبافمهديتهران395

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاري396

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608نادريشهرهچهارمحال و بختیاري397

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607بنی طالبیمحمدچهارمحال و بختیاري398

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاري399

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614یلمه علی آبادياحمد رضاچهارمحال و بختیاري400

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاري401

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615غالمیانلیالچهارمحال و بختیاري402

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615صالح ریاحیاعظمچهارمحال و بختیاري403

تاییدشمع سازي1396061113960615رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاري404

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاري405

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622اکبريثریاچهارمحال و بختیاري406

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622محسنیافسانهچهارمحال و بختیاري407

تاییدبرش قطعات1396062513960629علوي فرزانهعلیچهارمحال و بختیاري408

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628امینی خوئییوسفچهارمحال و بختیاري409

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628خدابخشی سورشجانیایوبچهارمحال و بختیاري410

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628جمشیدي فارسانیرضاچهارمحال و بختیاري411

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628کریمیبهرامچهارمحال و بختیاري412

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628فتاحیانمحسنچهارمحال و بختیاري413

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629پوربصیرتسمیهچهارمحال و بختیاري414

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCخداورديعباسخراسان جنوبی415

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608برات پورآمنهخراسان جنوبی416

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی417

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608مالکیعفتخراسان جنوبی418

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607برهانیرضاخراسان جنوبی419

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615کمالیمهديخراسان جنوبی420

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608بخشی پورزینبخراسان جنوبی421

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی422

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608جازبیعلیخراسان جنوبی423

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608مهدوي پناهاقدسخراسان جنوبی424

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607سبزه جومحمدخراسان جنوبی425

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614رجبیسمیهخراسان جنوبی426

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614شرعیحسینخراسان جنوبی427

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614نوروزيباقرخراسان جنوبی428

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615جوادزادهمرتضیخراسان جنوبی429

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615قدیريهاديخراسان جنوبی430

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615برات پورآمنهخراسان جنوبی431

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی432

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614دلیرعلیخراسان جنوبی433

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614فرشادمهديخراسان جنوبی434



تاییدشمع سازي1396061113960615غالمیصدیقهخراسان جنوبی435

تاییدشمع سازي1396061113960615میرشاهیمعصومهخراسان جنوبی436

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615مالکیعفتخراسان جنوبی437

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی438

تایید1396061913960622LOGOخزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی439

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی440

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی441

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622سعیدزادهمحمودخراسان جنوبی442

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622گویاسامانخراسان جنوبی443

تاییدحجم سازي1396062513960629شهریاريسمیهخراسان جنوبی444

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628گویاسامانخراسان جنوبی445

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی446

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628شرعیمریمخراسان جنوبی447

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628دهقانیحسینخراسان جنوبی448

تایید1396060413960608PHPصفائیآذرخراسان رضوي449

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCنجفی یزديمحمدخراسان رضوي450

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608فخریانعذراخراسان رضوي451

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615رادفرمسعودخراسان رضوي452

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615محمدرضازادهاعظمخراسان رضوي453

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607قربانیمجیدخراسان رضوي454

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607مردانینوید رضاخراسان رضوي455

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608طرزي روديزهراخراسان رضوي456

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608قهرمانیمیناخراسان رضوي457

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607حسینیسیدحامدخراسان رضوي458

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607قدمیاريمحمد جوادخراسان رضوي459

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607کمالی فرعلی اصغرخراسان رضوي460

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615کریمیفرشیدخراسان رضوي461

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607پاکدلمهديخراسان رضوي462

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608خاکشوريزهرهخراسان رضوي463

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608جوادپورهایدهخراسان رضوي464

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608مرويفاطمهخراسان رضوي465

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوي466

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608باقريعلیخراسان رضوي467

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608قربانیمحمدعلیخراسان رضوي468

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608محمدي اصفهانیحجتخراسان رضوي469

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608منصوريهاديخراسان رضوي470

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607حیاتیمحمدخراسان رضوي471

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608تیموري حفیط آباديسیماخراسان رضوي472

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608معین فردملیحهخراسان رضوي473

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607اسديمحمدمهديخراسان رضوي474

1396061113960615عراقیزیباخراسان رضوي475
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تایید

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614ملکیان نیشابوريعلی اصغرخراسان رضوي476

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614طبسیسید مهديخراسان رضوي477

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614پایدارعلیرضاخراسان رضوي478

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614حسینیسیدحامدخراسان رضوي479



تایید3تراش تخصصی 1396061113960615شاکري بادخورعلی نقیخراسان رضوي480

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614حیاتیمحمدخراسان رضوي481

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614منوچهريروزیتاخراسان رضوي482

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615نودهیلیالخراسان رضوي483

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614پاکدلمهديخراسان رضوي484

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوي485

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614رمضانی نسبحسنخراسان رضوي486

تاییدشمع سازي1396061113960615جوادپورهایدهخراسان رضوي487

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614دوران پوریوسفخراسان رضوي488

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615جعفرنیاساسانخراسان رضوي489

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615نبوي موسويسید حسنخراسان رضوي490

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615خاکشوريزهرهخراسان رضوي491

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615طرزي روديزهراخراسان رضوي492

1396061113960615شادياحمدخراسان رضوي493
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615واحديسیدرضاخراسان رضوي494

تایید1396061913960622LOGOدامنگیريسعیدخراسان رضوي495

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622تیموري حفیظ آباديسیماخراسان رضوي496

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622حیاتیمحمدخراسان رضوي497

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622توحیديسید ابوالفضلخراسان رضوي498

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629پاکدلمهديخراسان رضوي499

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629پیله ور وطن دوستمژگانخراسان رضوي500

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629عربانی دانارسولخراسان رضوي501

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622جالئی پورمحمدخراسان رضوي502

1396061913960622جوادپورهایدهخراسان رضوي503
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622زنده دالن چاپشلوانیسخراسان رضوي504
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622طرزي روديزهراخراسان رضوي505
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622شورابی ثانیسعیدخراسان رضوي506

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622صادق زادههاشمخراسان رضوي507

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622اسدي قلعه نیلیلیخراسان رضوي508

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622صیاديفرانکخراسان رضوي509

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوي510

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622پایدارعلیرضاخراسان رضوي511

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622پرتوزانقدیرخراسان رضوي512

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622حسین پور گناباديمحمدخراسان رضوي513

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622رضويحبیبخراسان رضوي514

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622گلزارناممرتضیخراسان رضوي515

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksشکوریانراحلهخراسان رضوي516

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629گلزارناممرتضیخراسان رضوي517

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628ابراهیمی سردشتمحمدصادقخراسان رضوي518

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628زنجانیمحمد جوادخراسان رضوي519

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628قانع شریفعلیخراسان رضوي520

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628ترزالرضاخراسان رضوي521

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628دربان جعفريمجتبیخراسان رضوي522



تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628شکورمحمودخراسان رضوي523

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629جعفري  عمیدياسماعیلخراسان رضوي524

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629مسئله گویانجوادخراسان رضوي525

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628اکبراباديامیر حسینخراسان رضوي526

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628خسروجرديمحبوبهخراسان رضوي527

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628کمالی فرعلی اصغرخراسان رضوي528

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628نادري نسبعلیرضاخراسان رضوي529

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628صبري بنهنگیحسنخراسان رضوي530

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوي531

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629جمالی نیشابورسهیالخراسان رضوي532

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629صیاديفرانکخراسان رضوي533

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629معین فردملیحهخراسان رضوي534

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628انزواییآزادهخراسان رضوي535

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629محمدرضازادهاعظمخراسان رضوي536

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628طبسیسید مهديخراسان رضوي537

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628موسويمحمدخراسان رضوي538

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوي539

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629سیديسیدمهديخراسان رضوي540

تایید1396060413960608PHPایرانیسمیراخراسان شمالی541

تایید1396060413960608PHPمحمديمیثمخراسان شمالی542

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608فیاضیمحمدخراسان شمالی543

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615علی پورمهدیهخراسان شمالی544

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615استیريحمزهخراسان شمالی545

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی546

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607سامیمریمخراسان شمالی547

1396061113960615میرجلیلیامینخراسان شمالی548
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تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615صادقی الحسینیسیدمحمدخراسان شمالی549

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615یزدانیپیمانخراسان شمالی550

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614برزگرمهديخراسان شمالی551

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614شجاعیحسنخراسان شمالی552

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615عبديمحسنخراسان شمالی553

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614اسکندریانعلیخراسان شمالی554

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614بیک محمدياحمدخراسان شمالی555

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614حجی پور مشهد طرقیمحسنخراسان شمالی556

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614حسن پورمهديخراسان شمالی557

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614شاهیمنیژهخراسان شمالی558

تایید1396061913960622LOGOحسن پورمهديخراسان شمالی559

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622سعادتیوحیدخراسان شمالی560

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622مهرجوییعلیخراسان شمالی561

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629حسین آباديحسنخراسان شمالی562

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622حجی پور مشهد طرقیمحسنخراسان شمالی563

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622تقی پوراسماعیلخراسان شمالی564



تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622الهیفاطمهخراسان شمالی565

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622رجبیرضاخراسان شمالی566

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCحسن پورمهديخراسان شمالی567

تاییدبرش قطعات1396062513960629علیزادهحاتمخراسان شمالی568

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628قاسم آباديمحمدخراسان شمالی569

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628حسین نیامریمخراسان شمالی570

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628رمضانیاحمدخراسان شمالی571

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628عابديافسانهخراسان شمالی572

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628صادقیمصطفیخراسان شمالی573

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629براتیزهرهخراسان شمالی574

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628فیاضیمحمدخراسان شمالی575

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkداودي اهوازيموناخوزستان576

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkعندلی زادهحمیدهخوزستان577

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkموسويالههخوزستان578

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608اسفندیاريشیداخوزستان579

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608طاهري نسبرائدخوزستان580

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615پنایی شمیمریمخوزستان581

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608رستاقیزهراخوزستان582

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608عباديفاطمهخوزستان583

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607جلیلی طهماسبیغالمرضاخوزستان584

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607زهیري نسبکاظمخوزستان585

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607تفضلیناصرخوزستان586

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615راهداري اشمالیابراهیمخوزستان587

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615میاحامیدخوزستان588

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607هاشمیسیده نگینخوزستان589

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608احمديژالهخوزستان590

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608حردانیکافیهخوزستان591

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان592

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608کیارسیتورانخوزستان593

1396060413960608فرهاديزهراخوزستان594
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608اورش محمود صالحیآذرخوزستان595

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608زیديسیده زینبخوزستان596

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608کیانیفرهادخوزستان597

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608رضائیمریمخوزستان598

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615ایزدپناهساراخوزستان599

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608جمالیانروزیتاخوزستان600

1396061113960615حیدريالهامخوزستان601
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تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614امینی زادهسیدعبدالحمیدخوزستان602

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614جوادنژادغالمحسینخوزستان603

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614زهیري نسبکاظمخوزستان604

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614اورش محمود صالحیآزادهخوزستان605

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615داودي اهوازيموناخوزستان606

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615عندلی زادهحمیدهخوزستان607

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615موسويالههخوزستان608

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615خنفریاناسماءخوزستان609

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615محبیمسعودخوزستان610



تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615محمدي پناهمحمدحسینخوزستان611

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615مدنیسید سعدخوزستان612

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615مدنیمهديخوزستان613

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614کمائیعلیخوزستان614

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615سوخته زادهسمیهخوزستان615

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615آبتینبهجتخوزستان616

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614عبدي گراونديبهروزخوزستان617

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615بهوندينریمانخوزستان618

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615عبودزادهجعفرخوزستان619

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615منصوري اصلعبدالرضاخوزستان620

تاییدشمع سازي1396061113960615احمديژالهخوزستان621

تاییدشمع سازي1396061113960615حردانیکافیهخوزستان622

تاییدشمع سازي1396061113960615کیارسیتورانخوزستان623

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614حقیقت وندحمیدخوزستان624

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614منیعاتعلیخوزستان625

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615ناصريلیالخوزستان626

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614غوابشیمحمدخوزستان627

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614قنواتیامینخوزستان628

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )عندلی زادهحمیدهخوزستان629

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecبوعذاراحمدخوزستان630

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622رضاییسهیالخوزستان631

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622موسی زادهلیالخوزستان632

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622امیريمرتضیخوزستان633

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622رئیسیاسماعیلخوزستان634

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622صوفیمحسنخوزستان635

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622ضعیفیحبیبخوزستان636

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622رشیدپورهوشنگخوزستان637

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622عادلپورسعیدخوزستان638

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622بهارجزیرهمحمدرضاخوزستان639

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622طرانی مالاحمدخوزستان640

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629هاشمیسیده نگینخوزستان641

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622رایگانرضاخوزستان642

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622فرحان جزیرهنادرخوزستان643

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622منیعاتعلیخوزستان644

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622نقی زادهمجیدخوزستان645

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629اداريپروینخوزستان646

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629فروزانی بهبهانیلیالخوزستان647

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629موسويزینبخوزستان648

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628سیديراضیهخوزستان649

تاییدحجم سازي1396062513960629نوروزپوراحمديسودابهخوزستان650

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628بروایهمحمدخوزستان651

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629احمدي پورسمیهخوزستان652

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629سوخته زادهسمیهخوزستان653

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628پویان فرباقرخوزستان654

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628محمديحمیدخوزستان655

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629یاللیشهالخوزستان656

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629عیسوندرفیعیسمیهخوزستان657



تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629یساريزینبخوزستان658

1396062513960628رئیسیاسماعیلخوزستان659
نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 
تایید

1396062513960628صوفیمحسنخوزستان660
نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 
تایید

تایید1396060413960608ILLUSTRATORشهیدي ارقینیالههزنجان661

تایید1396060413960608PHPاحمديزهرازنجان662

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608آویزکنفرنوشزنجان663

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607منصوريمجتبیزنجان664

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608معظمیمریمزنجان665

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607بیگدلیزینبزنجان666

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615قزلباشحسینزنجان667

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607قائمیسیمازنجان668

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608احمدي پورسیده ناهیدزنجان669

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608محمديزینبزنجان670

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608عباسیونسیمازنجان671

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608آقاجانلومریمزنجان672

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607نظريعلیزنجان673

تایید1396061113960615PHOTO SHOPمهدیونحیدرزنجان674

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614محمدزادهجمالزنجان675

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615سلطانیلیالزنجان676

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614اکبريمنیرهزنجان677

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614حیدريپیامزنجان678

تاییدشمع سازي1396061113960615رسولیمریمزنجان679

1396061113960615ستودهرشیدزنجان680
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614منصوريمجتبیزنجان681

تایید1396061913960622LOGOدشتکیرحیمزنجان682

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622سلطانیلیالزنجان683

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622آزادخداکرمزنجان684

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622زنگنهمجتبیزنجان685

1396061913960622معظمیمریمزنجان686
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622توکلیزهرازنجان687

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksنقی لومهناززنجان688

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628زنگنهمجتبیزنجان689

تاییدحجم سازي1396062513960629امامینسرینزنجان690

تاییدحجم سازي1396062513960629عزیزيمهناززنجان691

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628تقی لوخالقزنجان692

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628قوجاخانلویعقوبزنجان693

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628محمدزادهجمالزنجان694

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628منصوريمجتبیزنجان695

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628هاشمیسیده الناززنجان696

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629اقاجانلومریمزنجان697

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629حسینیسیده ربابهزنجان698

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629روجبیانمریمزنجان699

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629اوصانلوفریبازنجان700



تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629شریفیرویازنجان701

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629میانداريرقیهزنجان702

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628پازکیعبدالحسینزنجان703

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628عبديمرتضیزنجان704

تایید1396060413960608ILLUSTRATORبهرامیانفاطمهسمنان705

تایید1396060413960608PHPکریمیعلیسمنان706

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615دوست محمديتهمینهسمنان707

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615غنیانمعصومهسمنان708

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608نظامیسکینهسمنان709

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607دخانیانعلیرضاسمنان710

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615کطولیمحمدسمنان711

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608کریمیزهراسمنان712

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608محمودیانساراسمنان713

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608ارغوانیمحمدعلیسمنان714

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608ایزدپورمنصورسمنان715

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608شوقیمحمد حسینسمنان716

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607خادمیمصطفیسمنان717

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607پروییمحمد مهديسمنان718

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615جوادي نژادسمانهسمنان719

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614عبدوسامیرسمنان720

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615ترابیسید مجتبیسمنان721

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615نظامیسکینهسمنان722

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614دخانیانعلیرضاسمنان723

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615پروئیمحمد مهديسمنان724

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614حسن اباديامرالهسمنان725

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615ایوبیسیده طیبهسمنان726

تایید1396061913960622LOGOاکبريبهروزسمنان727

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622جاللیعباسعلیسمنان728

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622کرديمرتضیسمنان729

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622ورکیانیحسینسمنان730

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629خلیل نزاديسمیهسمنان731

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629کشاورزفاطمهسمنان732

1396061913960622نظامیسکینهسمنان733
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629ابراهیمیعباسسمنان734

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629حسن اباديامرالهسمنان735

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629عبدوسامیرسمنان736

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628جوادي نژادسمانهسمنان737

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628موسایی نزادآزادهسمنان738

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628دخانیانعلیرضاسمنان739

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628معصومیمهديسمنان740

1396062513960628امینی درونهمحمدسمنان741
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

1396062513960628خطیب زادهمحمد مهديسمنان742

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید



تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkحیدريمیثمسیستان و بلوچستان743

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608کریم زادهفیروزهسیستان و بلوچستان744

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607حیدريپریساسیستان و بلوچستان745

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان746

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان747

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608بابانژادفاطمهسیستان و بلوچستان748

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608نورياسماعیلسیستان و بلوچستان749

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607بهادرزهی ملک آباديجعفرسیستان و بلوچستان750

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607پاستدارکاظمسیستان و بلوچستان751

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607خراسانیعلیسیستان و بلوچستان752

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان753

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608ثانی حیدريخدیجهسیستان و بلوچستان754

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608شاهوزائیپریساسیستان و بلوچستان755

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608صفت گلرقیهسیستان و بلوچستان756

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607کمحاجی امانسیستان و بلوچستان757

1396061113960615فقیرمقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان758
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396061113960615نامجومهديسیستان و بلوچستان759
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396061113960615PHOTO SHOPخزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان760

تایید1396061113960615PHOTO SHOPنخ زري مقدمسمیهسیستان و بلوچستان761

تایید1396061113960615PHOTO SHOPنورزائیراضیهسیستان و بلوچستان762

تایید1396061113960615PHOTO SHOPنیک طالعزینبسیستان و بلوچستان763

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615سرحدي نسبمحسنسیستان و بلوچستان764

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان765

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614حیدريپریساسیستان و بلوچستان766

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614پاستدارکاظمسیستان و بلوچستان767

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614خراسانیعلیسیستان و بلوچستان768

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615نوري صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان769

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614آتش افروزاکرمسیستان و بلوچستان770

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614یزدان پناهایمانسیستان و بلوچستان771

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614برخوردارعلیسیستان و بلوچستان772

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان773

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614پودینهحسینسیستان و بلوچستان774

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان775

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615نورياسماعیلسیستان و بلوچستان776

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614کمحاجی امانسیستان و بلوچستان777

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )فقیرمقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان778

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )نامجومهديسیستان و بلوچستان779

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان780

تایید1396061913960622LOGOهاشم زهیهوشنگسیستان و بلوچستان781

تایید1396061913960622LOGOیزدان پناهایمانسیستان و بلوچستان782

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان783

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622شیري محمدآباديمهديسیستان و بلوچستان784

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622برخوردارعلیسیستان و بلوچستان785

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان786



تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622کیخارضاسیستان و بلوچستان787

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629آتش افروزاکرمسیستان و بلوچستان788

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629خسروي سیبحمزهسیستان و بلوچستان789

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629شه میريعبدالغنیسیستان و بلوچستان790

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان791

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622کیخامحمدسیستان و بلوچستان792

1396061913960622کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان793
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان794
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622کشاورز مقدمسیده انساسیستان و بلوچستان795

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622مرادي تنهاهاجرسیستان و بلوچستان796

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622منوچهريمرضیهسیستان و بلوچستان797

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622میريمنورسیستان و بلوچستان798

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان799

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCاصغرياحمدسیستان و بلوچستان800

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان801

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان802

تاییدبرش قطعات1396062513960629حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان803

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628سرحدي نسبمحسنسیستان و بلوچستان804

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628کیخامحمدسیستان و بلوچستان805

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628گرگیچیوسفسیستان و بلوچستان806

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628میرعلیسیستان و بلوچستان807

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628هاشم زهیهوشنگسیستان و بلوچستان808

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628یزدان پناهایمانسیستان و بلوچستان809

1396062513960628رضایی صدراباديایمانسیستان و بلوچستان810
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان811

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان812

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkشورکیمحمد مهديفارس813

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCعاشوريعلی اصغرفارس814

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCفخاري زاده شیرازيمحمد امینفارس815

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCمحمديمهديفارس816

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608ادب پورخدیجهفارس817

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608رفیعیفاطمهفارس818

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608رضائیعلیفارس819

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608قائم مقامیاحسانفارس820

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608مرادي عملهچمرانفارس821

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615زراعتیانابراهیمفارس822

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615مستفیضیاعظمفارس823

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607تاج پیکرزهرافارس824

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608فتاحیمنتهافارس825

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607پورسعیدمحسنفارس826

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607روشناصغرفارس827



تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607کارآزمامحمدرضافارس828

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607علی پورمهردادفارس829

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607کاظمیقاسمفارس830

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607زارع پورحیدرفارس831

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615شریعتیاصغرفارس832

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615شریعتی نسبمحمدفارس833

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608اردالیفاطمهفارس834

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607بذرافشانمجتبیفارس835

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607رمضانیعبد الرضافارس836

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607الونديمصطفیفارس837

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607قهرمانزادهعلیرضافارس838

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615رحیمیزیبافارس839

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607اولیاییرضافارس840

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607غالمیعلیرضافارس841

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608دبیريالهامفارس842

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607اکبرزادهغالمعباسفارس843

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607نگین تاجیامیدفارس844

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607شاهسونديمحمدجوادفارس845

1396061113960615ایران منشسمانهفارس846
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396061113960615پورباقرآرمینفارس847
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396061113960615غالمیهاشمفارس848
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396061113960615غالمیجلیلفارس849
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396061113960615PHOTO SHOPاحمدزادهراضیهفارس850

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615شریعتی شیريهاجرفارس851

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615عباسیمحسنفارس852

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615قائم مقامیاحسانفارس853

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614زمانیهاديفارس854

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614نگین تاجیامیدفارس855

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615احمدياحسانفارس856

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615برامکیاصغرفارس857

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615زارعیداریوشفارس858

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615زردشتمهديفارس859

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615مسعوديحسینفارس860

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614پورسعیدمحسنفارس861

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614کارآزمامحمدرضافارس862

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615ابوالقاسمیپیمانفارس863

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614زارعی سکه روانیصدرالهفارس864

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614سعادت خواهمرتضیفارس865

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614ایزدشناسحسینفارس866

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614وطنخواهعبدالعلیفارس867

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615زردشتغالمعباسفارس868

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614محمديمهديفارس869

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615حق پرستزین العابدینفارس870



تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614رضاییعلیفارس871

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614قاسمیاحمدفارس872

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614محیط قیريمحمدفارس873

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614اکبرزادهغالمعباسفارس874

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614محمديسجادفارس875

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614منصوريحمیدرضافارس876

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614اولیاییرضافارس877

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614شاهسونديمحمدجوادفارس878

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614غالمیعلیرضافارس879

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614میريامینفارس880

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614حبیبیفرامرزفارس881

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615اکبريمحمدرضافارس882

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615محمدي نژادحسنفارس883

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )غالمیهاشمفارس884

تایید1396061913960622LOGOمحمديمهديفارس885

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622رحیمیزیبافارس886

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622زارعی سکه روانیصدرالهفارس887

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622میريامیرفارس888

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622میريامینفارس889

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622یزدانپناهحسینفارس890

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622باقریهسیروسفارس891

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622گرامیقمررخفارس892

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksضرغام پورحمیدهفارس893

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCحبیبیفرامرزفارس894

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCگوهري پورفردمهنازفارس895

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCمحمديمهديفارس896

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628بناییسعیدهفارس897

تاییدبرش قطعات1396062513960629زارعیداریوشفارس898

تاییدبرش قطعات1396062513960629مسعوديحسینفارس899

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628اکبريمحمدرضافارس900

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628محمدي نژادحسنفارس901

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628براتیحسینفارس902

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628بردبارعبدالهفارس903

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628عیساییعلیرضافارس904

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628میريامینفارس905

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628زارعی سکه روانیصدرالهفارس906

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628سعیدپورمحمدرضافارس907

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628قاسمیاحمدفارس908

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628حق پرستزین العابدینفارس909

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628صمصامعباسعلیفارس910

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628عاشوريعلی اصغرفارس911

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628فخاري زاده شیرازيمحمد امینفارس912

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628محیط قیريمحمدفارس913

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628جوکارهاديفارس914

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628محمديدانش رضافارس915



1396062513960628زردشتمحمدجوادفارس916
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628جمشیديحسنفارس917

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628فارسیعلیفارس918

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628قربانیابوالفضلفارس919

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629فرهاديفاطمهفارس920

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629احمديزهرهفارس921

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629حسینیسیده فاطمهفارس922

1396062513960628بذرافشانمجتبیفارس923

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628رجبیمهسافارس924

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCموتابهاسعیدقزوین925

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607مطهري نیامحمد علیقزوین926

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608حسینیسید فرشیدقزوین927

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607اینانلو چرخلوسلمانقزوین928

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608مافیسمیراقزوین929

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614کشاورزخلیلقزوین930

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615رحمانیعلیرضاقزوین931

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615محمدخانیعلیقزوین932

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615کرمیخدیجهقزوین933

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615طاهرخانیبهنوشقزوین934

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614سازندهعلی اکبرقزوین935

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614طاهرخانیمجیدقزوین936

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615خلخالینوش آفرینقزوین937

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614اینانلو چرخلوسلمانقزوین938

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622کشاورز معتمديمهديقزوین939

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628ایوبیزهرهقزوین940

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628تاجیکحمیدرضاقزوین941

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628رشوندعباسقزوین942

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCامیريهاشمقم943

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607پورمندرضاقم944

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607دهقانسعیدقم945

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607صفدريمحمد علیقم946

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614افتخاري پورحامدقم947

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614ابراهیم گلحسینعلیقم948

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615واشیانصادققم949

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622شایانی فرزهراقم950

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622عوایديعلی رضاقم951

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629تحریريمریمقم952

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629توسلیلیالقم953

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628امیريهاشمقم954

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628قاسمی واشورياعظمقم955

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCرحیمیناصرکردستان956

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608رحیمی نژادحیدرکردستان957

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607اسديمظفرکردستان958



تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607صادقیسید عطا الهکردستان959

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615حسین پناهیسعیدکردستان960

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607موچانیامیرکردستان961

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614طاهرآذرسلیمانکردستان962

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615رحیمی نژادحیدرکردستان963

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614شریعتیاکبرکردستان964

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614نجفیمیثمکردستان965

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615ساالريفریباکردستان966

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614زارعیمحمدکردستان967

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614قانغیبهروزکردستان968

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614زنديحیدرکردستان969

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615عزیزيعطرینکردستان970

1396061113960615سیديارشدکردستان971
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614کریمیامجدکردستان972

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615مهرنیاجمالکردستان973

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629ستایشنسرینکردستان974

1396061913960622ایپکینسترنکردستان975
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622مالکیسهیالکردستان976
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622ولی زادهملککردستان977
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622رضاییمرتضیکردستان978

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksکریمیشلیرکردستان979

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksنبی زادهبتولکردستان980

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCکریمیامجدکردستان981

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629خورشیديپگاهکردستان982

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629محمديبیانکردستان983

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629معظمیحکیمهکردستان984

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628رحیمی نژادحیدرکردستان985

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629ساالريفریباکردستان986

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان987

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629فرجیخرامانکردستان988

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629نجاتیناهیدکردستان989

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628رضاییمهرانکردستان990

1396062513960628آگاهقادرکردستان991
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629ایپکینسترنکردستان992

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629علیپورنسرینکردستان993

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629قادرزادهریزانکردستان994

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629مالکیسهیالکردستان995

تایید1396060413960608ILLUSTRATORزارع زاده نوروزيمیناکرمان996

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCابراهیمیابوالفضلکرمان997

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615بهرامهطاهرهکرمان998

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607فیروزيمحمد علیکرمان999

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607فاضلی پورمرتضیکرمان1000

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615گرکانی نژادامیرکرمان1001



تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615محمدي گیسکیعلیکرمان1002

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607جزینی زادهعلیکرمان1003

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607ترکزادهعلیکرمان1004

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان1005

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608قائمی مهديکرمان1006

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608آرانحسینکرمان1007

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608شریف زادهسهیالکرمان1008

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607زیدآباديمجیدکرمان1009

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607فرزانپورامیدکرمان1010

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608صباغ زادهاسماکرمان1011

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608میراحمديلیلیکرمان1012

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607عرباسماعیلکرمان1013

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607ساالرکریمیزینبکرمان1014

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614صادقی قاسم آباداحسانکرمان1015

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614متحدینراضیهکرمان1016

تایید1396061113960615PHOTO SHOPرشیدي زرنديسمیهکرمان1017

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615شهابی نژادمحسنکرمان1018

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615تیموري فرمحسنکرمان1019

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615صباغ کرمانیاللهکرمان1020

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615شریف زادهسهیالکرمان1021

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615متصدي زرنديبتولکرمان1022

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614امامی پوراحسانکرمان1023

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614مکی آبادينرگسکرمان1024

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614موساییسیمیندختکرمان1025

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615صباغ زادهاسماکرمان1026

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615کیانیشیماکرمان1027

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614فیروزيمحمد علیکرمان1028

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614کمال الدینیرضاکرمان1029

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614پیلتنپژمانکرمان1030

تاییدشمع سازي1396061113960615جزینی زادهاکرمکرمان1031

تاییدشمع سازي1396061113960615رفعتی نصرت آباديافسانهکرمان1032

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614ابراهیمیابوالفضلکرمان1033

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615جعفرينادیاکرمان1034

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615زارع زاده نوروزيمیناکرمان1035

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615بیرجندينجمهکرمان1036

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614ایزدياسماعیلکرمان1037

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615آرونحسینکرمان1038

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615صادقی گوغريوحیدکرمان1039

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615مسعوديمحسنکرمان1040

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )موساییسیمیندختکرمان1041

تایید1396061913960622LOGOامامی پوراحسانکرمان1042

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecمستقیمیمحمدکرمان1043

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622بهرامهطاهرهکرمان1044

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622آتش پنجهپیمانکرمان1045

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622بنی اسدعلیکرمان1046

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622پیاماحمدکرمان1047

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622توکلی گوکیمهديکرمان1048



تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622کمال الدینیامینکرمان1049

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622گوريحسینکرمان1050

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622دوراندیشفهیمهکرمان1051

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622باباخانیایمانکرمان1052

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622نژادآریاامینکرمان1053

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622اکبريحامدکرمان1054

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622ایزديحسنکرمان1055

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622عباس زادهعلیکرمان1056

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622فیروزيمحمد علیکرمان1057

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622نادري نسبازادهکرمان1058

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622هادي زادهمهدیهکرمان1059

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCفیروزيمحمد علیکرمان1060

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629بهرام نژادفرانککرمان1061

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628سلیمی پورحسامکرمان1062

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628کمال الدینیامینکرمان1063

تاییدبرش قطعات1396062513960629امیريعباسکرمان1064

تاییدبرش قطعات1396062513960629محمدي گیسکیعلیکرمان1065

تاییدبرش قطعات1396062513960629مکی آباديصالحکرمان1066

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629شیبانیبتولکرمان1067

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628کامیابیهاديکرمان1068

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628اسکندري نسباسحاقکرمان1069

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628اکبريحامدکرمان1070

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628عباس زادهعلیکرمان1071

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان1072

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628متحدینراضیهکرمان1073

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629ابراهیمی  کوهبنانیمهريکرمان1074

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629ایزدي کموئیسکینهکرمان1075

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629حسینی نسبمصطفیکرمان1076

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629رزم فرساالهامکرمان1077

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629یعقوبی ساردورضاکرمان1078

1396062513960628پیاماحمدکرمان1079

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628فرازمندفریدکرمان1080

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628فرهمندپژمانکرمان1081

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkمروجمریمکرمانشاه1082

تایید1396060413960608PHPمراديادیبهکرمانشاه1083

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCباغفلکیگلیکرمانشاه1084

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCخزاییفرهادکرمانشاه1085

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608احمدي گروسیعلیکرمانشاه1086

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608اکبريالنازکرمانشاه1087

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396060413960615ویسی دیاربهمنکرمانشاه1088

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607رستمیانشهرامکرمانشاه1089

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607مراديعلی میرکرمانشاه1090

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615شفیعیسعیدکرمانشاه1091



تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607محمدیانمزگانکرمانشاه1092

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607جعفريمهديکرمانشاه1093

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607حسینخانیسعیدکرمانشاه1094

1396060413960608درویشیکیوانکرمانشاه1095
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608پاکدین نژاداللهکرمانشاه1096

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608زنگنهپرستوکرمانشاه1097

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607امانی مجدحجت الهکرمانشاه1098

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607مراديبرهانکرمانشاه1099

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607آزادبختشهابکرمانشاه1100

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607شریفیاسفندیارکرمانشاه1101

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607پروانهحسنکرمانشاه1102

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608قاسمی آزادخانیملیحهکرمانشاه1103

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607چناريخیرالهکرمانشاه1104

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607خوریانمصیبکرمانشاه1105

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607مرادي پورمحسنکرمانشاه1106

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607حیدريمجتبیکرمانشاه1107

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607گاللیمسعودکرمانشاه1108

تایید1396061113960615PHOTO SHOPپشوتنشهرامکرمانشاه1109

تایید1396061113960615PHOTO SHOPرستمیعهدیهکرمانشاه1110

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615اسکندريیاسرکرمانشاه1111

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614شکري لعل آباديمهديکرمانشاه1112

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614امانی مجدحجت الهکرمانشاه1113

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614شاهمراديمریمکرمانشاه1114

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614مراديبرهانکرمانشاه1115

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614ملکیالهامکرمانشاه1116

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614مهرجومحمدحسینکرمانشاه1117

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614نیک فرجامطیبهکرمانشاه1118

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614خان حسنیجوادکرمانشاه1119

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614قاسمی آزادخانیمجتبیکرمانشاه1120

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615رستمیحسینکرمانشاه1121

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614مروجمریمکرمانشاه1122

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614باغفلکیگلیکرمانشاه1123

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614خزاییفرهادکرمانشاه1124

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615مرادياسماعیلکرمانشاه1125

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614احمديسیروسکرمانشاه1126

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614جهانیاناقبالکرمانشاه1127

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615تیارنرگسکرمانشاه1128

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615جلیلیان رستمیمرضیهکرمانشاه1129

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615ریزونديالههکرمانشاه1130

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615صالحی نیاصالح الدینکرمانشاه1131

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615معدلیپرنیاکرمانشاه1132

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614شیروانیحامدکرمانشاه1133

تایید1396061913960622LOGOبهرامی زادهمحمدکرمانشاه1134

تایید1396061913960622LOGOجعفريمهديکرمانشاه1135

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecباغفلکیگلیکرمانشاه1136

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622داردرفشیمیالدکرمانشاه1137

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622طهماسبیعزیزکرمانشاه1138



تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622مبارکیمصطفیکرمانشاه1139

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622حیدريفرهمندکرمانشاه1140

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622رستمیانشهرامکرمانشاه1141

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622عزیزیانمیالدکرمانشاه1142

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629نوريمحسنکرمانشاه1143

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622راستگومصطفیکرمانشاه1144

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622آدمنزهراکرمانشاه1145

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622بابائیامیرعلیکرمانشاه1146

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622حلیهءسوسنکرمانشاه1147

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622شریفیاسفندیارکرمانشاه1148

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCبهرامی زادهمحمدکرمانشاه1149

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629چناريزهراکرمانشاه1150

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629صالحی نیاصالح الدینکرمانشاه1151

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629امیديماریاکرمانشاه1152

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628کریمیلقمانکرمانشاه1153

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628مظفریانپرشنگکرمانشاه1154

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628یاوريمیتراکرمانشاه1155

1396062513960628قاضی هرسینیمهديکرمانشاه1156
نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 
تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628اقبالیاحسانکرمانشاه1157

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628بابلیمحسنکرمانشاه1158

تایید1396060413960608ILLUSTRATORرحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1159

تایید1396060413960608PHPوفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1160

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1161

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607باقري نسبعسکرکهگیلویه و بویراحمد1162

تاییدتکنولوژي کاربرد سنسورها در خودرو1396060413960607افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1163

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد1164

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1165

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608قادريهانیهکهگیلویه و بویراحمد1166

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1167

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1168

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1169

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614خونبازياردشیرکهگیلویه و بویراحمد1170

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615خورشیديعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1171

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614محمدپورذبیح اهللکهگیلویه و بویراحمد1172

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615رضاییزینبکهگیلویه و بویراحمد1173

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615هدایتمریمکهگیلویه و بویراحمد1174

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614ابرومندپناهحبیب اهللکهگیلویه و بویراحمد1175

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615رضوي اصلمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد1176

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614پرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد1177

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614غالمینعمت الهکهگیلویه و بویراحمد1178

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614کشاورزسید امیدکهگیلویه و بویراحمد1179

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615دستالففاطمهکهگیلویه و بویراحمد1180

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615شمشیريزهراکهگیلویه و بویراحمد1181

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecمظفریانسید مهديکهگیلویه و بویراحمد1182

1396061913960622شمشیريزینبکهگیلویه و بویراحمد1183
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید



1396061913960622فرشته نژادفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1184
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622فوالدیان کیشثریاکهگیلویه و بویراحمد1185
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622مجیديفرخندهکهگیلویه و بویراحمد1186
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

1396061913960622مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد1187
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622غالمینعمت الهکهگیلویه و بویراحمد1188

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622کشاورزسید امیدکهگیلویه و بویراحمد1189

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1190

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksرحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1191

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksعلوي مهریانسیدامیدکهگیلویه و بویراحمد1192

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksمعینی نیازهراکهگیلویه و بویراحمد1193

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد1194

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد1195

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1196

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628کرمی چهار راه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد1197

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628محمدپورذبیح اهللکهگیلویه و بویراحمد1198

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628باقري نسبعسکرکهگیلویه و بویراحمد1199

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628عزیزي جدول قدممهرانکهگیلویه و بویراحمد1200

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628عبدالرضائیمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1201

1396062513960628مظفریانسید مهديکهگیلویه و بویراحمد1202
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1203

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد1204

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1205

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629علويعصمتکهگیلویه و بویراحمد1206

تایید(کار روي مانکن)موالژ 1396062513960629قادريهانیهکهگیلویه و بویراحمد1207

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCنکاحیایمانگلستان1208

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607صحراییجبراییلگلستان1209

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608نودهیاکرمگلستان1210

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههاي سرد کننده کوچک1396060413960607دوجیایوبگلستان1211

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان1212

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614کلتهتاج برديگلستان1213

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614هیجانیعلیگلستان1214

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614جهان تیغعلی اصغرگلستان1215

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614مسعوديابراهیمگلستان1216

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615یازرلومحمدگلستان1217

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614بیصوتمصطفیگلستان1218

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614جهانی مقدمناصرگلستان1219

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614نقويمحسنگلستان1220

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614دالوري نژادمحمدگلستان1221

تایید1396061913960622LOGOبیصوتمحمودگلستان1222

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622غالمیجوادگلستان1223

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622مرادقلیعبدالرضاگلستان1224



تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622فرجیعلیگلستان1225

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCنقويمحسنگلستان1226

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628گالبینسرینگلستان1227

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628قره خانیمحمدتقیگلستان1228

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629باديفرشتهگلستان1229

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629بهادرانیگانهگلستان1230

1396062513960628اهنگرانمحمدرضاگلستان1231

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628دوجیایوبگلستان1232

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628سقلیبهروزگلستان1233

تایید1396060413960608PHPمیالنیعلیرضاگیالن1234

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608حسین زادهطلعتگیالن1235

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608رشیديمهديگیالن1236

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607اسماعیلیموسیگیالن1237

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607حیدري پهلویانمحسنگیالن1238

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607خاصه خاناسماعیلگیالن1239

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607خوشقدماسماعیلگیالن1240

1396060413960608صالحیسید علیگیالن1241
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

1396060413960608یزدانی صفتصادقگیالن1242
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608بهمنی جاللیحسینگیالن1243

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608جمال امیديعلیگیالن1244

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608شاهرخ زادهحسینگیالن1245

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608صبوري آزادامیرگیالن1246

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608کوچکیامیرگیالن1247

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608محموديشبنمگیالن1248

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608پور محمدسمانهگیالن1249

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608فالح پور سالکویهفرزانهگیالن1250

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608محمدزاده روفچائیطاهرهگیالن1251

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607قربان زاده  شیرمحلهحسنگیالن1252

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614نگران لنگروديپیمانگیالن1253

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615جاللیمحمدرضاگیالن1254

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614رحمتیشهرامگیالن1255

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614کریمی نیاي رادمحمدگیالن1256

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614پورامینی ناوعزیزگیالن1257

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن1258

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614رفعتیقادرگیالن1259

تاییدتنظیم فرمان1396061113960614زارعمحمودگیالن1260

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615سرودي پورسامانگیالن1261

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615مشعوفعلیگیالن1262

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615ملکی رادحواگیالن1263

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615لطیفیمهیارگیالن1264

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecعیسی زاذهامیرگیالن1265

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622فداییرقیهگیالن1266



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629جاللیمحمدرضاگیالن1267

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622ابراهیمی شاده سريمحمدگیالن1268

تاییدقالیبافی مقدماتی1396061913960622خاک طبعطاهرهگیالن1269

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksالمئیعلیرضاگیالن1270

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksبهمنی جاللیحسینگیالن1271

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629فداییرقیهگیالن1272

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629مشعوفعلیگیالن1273

تاییدالکترونیک قدرت1396062513960628سرودي پورسعیدگیالن1274

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628لطیفیمهیارگیالن1275

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629سلیمانی تازه آباديژالهگیالن1276

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1396062513960629شاد فلکدهیمحدثهگیالن1277

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628حبیبی ماچیانیمهديگیالن1278

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628ناطقیحسنگیالن1279

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628نصیري قلعه بینحامدگیالن1280

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628زنگنه محلهکاظمگیالن1281

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628مهر لطیفانمحمدیوسفگیالن1282

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628عرفانیانایوبگیالن1283

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628محمدپور تسیهامیرگیالن1284

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629محمدزاده روفچائیطاهرهگیالن1285

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628نگران لنگروديپیمانگیالن1286

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629شاهرخ زادهحسینگیالن1287

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628آذریانفرزادگیالن1288

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608خوشناموندزیبالرستان1289

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608زمانی ورديمهرانلرستان1290

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608میرزاییمسعودلرستان1291

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607ذوالفقاريافشینلرستان1292

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607فزونگريمجیدلرستان1293

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396060413960608مراديمعصومهلرستان1294

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607قلیانچیمعصومهلرستان1295

1396060413960608جابري شهريمحمدلرستان1296
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

1396060413960608یونسیزینبلرستان1297
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608فالحیمختارلرستان1298

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608قنبري مزلقانمهديلرستان1299

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608کریمی صدراسماعیللرستان1300

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا1396060413960608سپهوندعلیلرستان1301

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608کهزاديهاديلرستان1302

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607قنبرپوررضالرستان1303

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607وفایی مقدمسید صادقلرستان1304

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615زمانی ورديمهرانلرستان1305

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614وفایی مقدمسید صادقلرستان1306

تاییدبرق خودروي تخصصی زانتیا1396061113960614معتعمديرضالرستان1307

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615سپهوندعلیلرستان1308

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615خوشناموندزیبالرستان1309

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615جابري شهريمحمدرضالرستان1310



تاییدتیز کردن ابزار و تیغه هاي برنده در صنعت چوب1396061113960615یونسیزینبلرستان1311

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614کشاورزکاظملرستان1312

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622ملکشاهیفرامرزلرستان1313

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622بهمنیعلیلرستان1314

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622همتیمیثملرستان1315

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622غالمیعلیرضالرستان1316

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622ضرونیکیومرثلرستان1317

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622فالح نژادزاهدلرستان1318

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622قنبرپوررضالرستان1319

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622مهرپورایرجلرستان1320

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksپورمحسنینوشینلرستان1321

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629کریمیفریدونلرستان1322

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629یاراحمديعلیلرستان1323

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628مهرپورایرجلرستان1324

تاییدطراحی و ترسیم نقشه هاي تاسیسات لوله کشی گاز1396062513960628ملکشاهیفرامرزلرستان1325

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628قربانیرسوللرستان1326

1396062513960628زارعلیبهمنلرستان1327
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

1396062513960628نظام االسالمیمحمدلرستان1328
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

1396062513960628همتیمیثملرستان1329
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396062513960628مسلمیعلیلرستان1330

تاییدادیوس پیشرفته1396060413960608اسماعیلیبهمنمازندران1331

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608معماییندامازندران1332

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615رضایی اوریمیحجت اهللمازندران1333

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615برزگرسیدعلیمازندران1334

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615حشمتیمیثممازندران1335

تاییدE1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل1396060413960615الطفحسینمازندران1336

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607صفري کرديآرشمازندران1337

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607مظفري فرامرزيمحسنمازندران1338

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608عزیزياعظممازندران1339

1396060413960608محمديصدیقهمازندران1340
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608مشمولیحسینمازندران1341

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608مظفريعشرتمازندران1342

تاییدگچ کاري ساختمان1396060413960607حسین زاده مقدماعتمادمازندران1343

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607حمیدي گلیردعباسمازندران1344

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608ملکمغصومهمازندران1345

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607جبرئیل زادهمحمد رضامازندران1346

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607کوثري لنگريمسلممازندران1347

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614قنبريحامدمازندران1348

1396061113960615یعقوبی سورکیمحسنمازندران1349
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید



تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615دشتیجلیلمازندران1350

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614پاکزاد کفشگرکالییرضا علیمازندران1351

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615رمضانیعبدالهمازندران1352

تایید3تراش تخصصی 1396061113960615قاسم پورمهديمازندران1353

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614رحمانیمحمد علیمازندران1354

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614قلیچمحمودمازندران1355

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615عبدالهیسمیه الساداتمازندران1356

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615مشتاقیانعزت اهللمازندران1357

تاییدشمع سازي1396061113960615افراسیابیمرضیهمازندران1358

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615نیازیانعلیرضامازندران1359

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecارشادیانکورشمازندران1360

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecبحرپیمايابراهیممازندران1361

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecزارعحمیدرضامازندران1362

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecغالمیعلی اوسطمازندران1363

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecمیریان سید محلهسید مهديمازندران1364

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622پزشکیافشینمازندران1365

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622صادقیرقیهمازندران1366

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622عاشوريرویامازندران1367

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622حسن دختاسماعیلمازندران1368

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622میارمحمد رفیعمازندران1369

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622خلیلیمحسنمازندران1370

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622صفري کرديآرشاممازندران1371

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCخلیلیمحسنمازندران1372

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629نیکوحسینمازندران1373

تاییدبرش قطعات1396062513960629حشمتیمیثممازندران1374

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629شعبانیشهنازمازندران1375

تایید(1)کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب 1396062513960628خاتمیمولودمازندران1376

1396062513960628حبیبیعلیمازندران1377
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629حسن پورمحمدمازندران1378

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629ریاحیعباسعلیمازندران1379

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629گیلمحمدمازندران1380

1396062513960628خان پورکاظممازندران1381

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkعطاریانشهیده خاتونمرکزي1382

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkکریمیمریممرکزي1383

تایید1396060413960608ILLUSTRATORامیرينجمهمرکزي1384

تاییدA مقدماتی 1396060413960608PLCسمیعی نیستانیعلیرضامرکزي1385

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1396060413960607نصیري اندریانمحمدرضامرکزي1386

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608بیاتفاطمهمرکزي1387

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608نباتیزینبمرکزي1388

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607حسنیسجادمرکزي1389

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615عباسیزینتمرکزي1390

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615فرهاديزهرهمرکزي1391

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608احسانیزینبمرکزي1392

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608غالمیانراضیهمرکزي1393

تاییدنگهداري و تعمیر تجهیزات پزشکی1396060413960607رضائیرضامرکزي1394

تایید1396061113960615PHOTO SHOPعسگرياکرممرکزي1395



تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614عزیزيمنوچهرمرکزي1396

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614مالمیررضامرکزي1397

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615بیاتیمریممرکزي1398

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615مشایخیمریممرکزي1399

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614نکیساابراهیممرکزي1400

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614مومنیعلیمرکزي1401

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615توکلیمهرانمرکزي1402

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396061113960615بیاتفاطمهمرکزي1403

1396061113960615عبدالحسینیمهديمرکزي1404
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

1396061113960615فخرشهریارمرکزي1405
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

1396061113960615مهدويمجیدمرکزي1406
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614سمیعی نیستانیعلیرضامرکزي1407

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615امینیاحمدمرکزي1408

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )عسگرياکرممرکزي1409

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622قاسمی پورمریممرکزي1410

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622نجفی زادهنوابمرکزي1411

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622بزم آمونحمیدمرکزي1412

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629حسنی رباط ترکیسمیرامرکزي1413

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061913960622کوه برمیالدمرکزي1414

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629شفیعیحسینمرکزي1415

تاییدحجم سازي1396062513960629فرهاديزهرهمرکزي1416

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628حیدريجاللمرکزي1417

تاییدطراحی انواع پست برق1396062513960628واحدعباسمرکزي1418

تاییدProtiusکاربردنرم افزار 1396062513960628اوقانی اصفهانیمحمدرضامرکزي1419

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629غالمیانراضیهمرکزي1420

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628صحرائیاکبرمرکزي1421

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629صفريآمنهمرکزي1422

1396062513960628دانایی فردمهديمرکزي1423

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608رنجبريمریمهرمزگان1424

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608زارعی کلوئیسمیههرمزگان1425

تاییدتکنولوژي بتن1396060413960607مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1426

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615قاسمی رضوانمهديهرمزگان1427

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607احمديداریوشهرمزگان1428

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607حسینیسید مهديهرمزگان1429

تاییدSmart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396060413960607سهرابی دوالبانمهديهرمزگان1430

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396060413960607امیدواريفرزادهرمزگان1431

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615عبداله پورازادسلیماهرمزگان1432

تاییدنصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396060413960607جلیلیابراهیمهرمزگان1433

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615جانی پورلیالهرمزگان1434

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615عامري پوررامینهرمزگان1435

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615قاسمی پور افشارافسانههرمزگان1436

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615کرمپوررادسجادهرمزگان1437



تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614سیستانیکیومرثهرمزگان1438

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614صادقی نژادمهديهرمزگان1439

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواري 1396061113960614فریدونفرحامدهرمزگان1440

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1441

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1442

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614سهرابی دوالبانمهديهرمزگان1443

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396061113960614معین نیاکاظمهرمزگان1444

تاییدشیم گیري کاربردي موتور با ابزار مخصوص1396061113960614جلیلیابراهیمهرمزگان1445

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615سلیمانی احمديمرضیههرمزگان1446

تاییدمبانی ماشین هاي الکتریکی1396061113960614احمديداریوشهرمزگان1447

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1448

تاییدمدیریت باغات میوه1396061113960615زارعی کلوئئسمیههرمزگان1449

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )لشکري بندري پورعصمتهرمزگان1450

تایید1396061913960622LOGOدهقانی سلطانیامیرهرمزگان1451

تایید1396061913960622LOGOسهرابی دوالبانمهديهرمزگان1452

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622مراد علی زادهعبداالمینهرمزگان1453

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1454

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622عامري پوررامینهرمزگان1455

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1456

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622ذاکريحسینهرمزگان1457

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622سیستانیکیومرثهرمزگان1458

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622صادقی نژادمهديهرمزگان1459

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622فریدونفرحامدهرمزگان1460

تایید(1)کولر گازي اسپلیت سطح 1396061913960622قاسمیصادقهرمزگان1461

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396061913960622امیدواريفرزادهرمزگان1462

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629بهمن زادهمریمهرمزگان1463

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629محیاپورفیروزههرمزگان1464

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628عامري پوررامینهرمزگان1465

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628ضرغام نیاوحیدهرمزگان1466

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628حسینیسید علی اصغرهرمزگان1467

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396062513960629افراشتهسامیههرمزگان1468

تاییدمعاینه فنی خودرو1396062513960628ذاکريحسینهرمزگان1469

1396062513960628مراد علی زادهعبداالمینهرمزگان1470
نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 
تایید

تایید                              +1396060413960608CompTIA - Networkعابديآرزوهمدان1471

تایید1396060413960608ILLUSTRATORصالحیلیالهمدان1472

تایید1396060413960608PHPطالبیهماهمدان1473

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396060413960608قاسمی ارادتشهالهمدان1474

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607آقاییابوالحسنهمدان1475

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607شاهسونديرسولهمدان1476

تاییدAutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396060413960607نادريصالحهمدان1477

تاییدE3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل 1396060413960615محمديروح الههمدان1478

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608تویسرکانیمهريهمدان1479

تاییدزیور آالت چرمی1396060413960608سهرابی فردفرح نازهمدان1480

1396060413960608عبداهلل پورحسنهمدان1481
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید



1396060413960608معبوديهرمزهمدان1482
ساخت و بکارگیري انواع جیگ و فیکسچر در صنایع 

چوب
تایید

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608شریف فربهارههمدان1483

تایید(مجازي- غیر حضوري)طراحی فضاي هاي آموزشی 1396060413960608شریفی تراباعظمهمدان1484

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396060413960608سوريزینبهمدان1485

تاییدHDکار با دوربین 1396060413960608مراديفاطمههمدان1486

تاییدمعرق مقدماتی1396060413960615زندوکیلیفتانههمدان1487

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607چوبکیانسید محمدهمدان1488

تاییدمنبت وکنده کاري روي چوب مقدماتی1396060413960608زنديلیالهمدان1489

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614مقدسیعباسهمدان1490

1396061113960615ملکیحسینهمدان1491
MCSA: Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396061113960615قاسمی ارادتشهالهمدان1492

تاییدECUآشنایی و کنترل 1396061113960614حیدربیگیحامدهمدان1493

تاییدآماده سازي قطعات براي جوشکاري1396061113960615رضایی صابرمهديهمدان1494

تاییدترسیم نقشه هاي دوبعدي با اتوکد1396061113960614هاشمیهديهمدان1495

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615اوقانسمیراهمدان1496

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396061113960615کاویانی رادنگیساهمدان1497

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615مرادينرگسهمدان1498

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615مراديفاطمههمدان1499

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396061113960614نیکونامسودابههمدان1500

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614حمزه ئیعادلهمدان1501

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615مطلبیفاطمههمدان1502

تاییدسیستم دوربین هاي مدار بسته دیجیتال1396061113960615نژادزندیهمریمهمدان1503

تاییدسیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی خودرو تجاري1396061113960614نگینیمحمدهمدان1504

تاییدشمع سازي1396061113960615کریمیفاطمههمدان1505

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615احمدي حشمتیهنسرینهمدان1506

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396061113960615عسگري نویدزهراهمدان1507

تاییدعیب یابی سیستم هاي سرد کننده تجاري1396061113960614آل طاهاسید مسعودهمدان1508

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615عباسیمعصومههمدان1509

1396061113960615حسینیمجتبیهمدان1510
لحیم کاري سخت بر روي آلیاژهاي آهنی و غیر 

WEBR1آهنی 
تایید

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622بهرامی مهرحمیدهمدان1511

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622زاهريعلیهمدان1512

تاییداصول طراحی معماري1396061913960622علی یاريابراهیمهمدان1513

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622بنی اردالنحجت الههمدان1514

تاییداصول و تعمیر تلویزیون هاي ال اي دي و ال سی دي1396061913960622جمشیدي سحابغالمعلیهمدان1515

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622کریمیاحمدهمدان1516

تاییدآنالیز گازهاي خروجی اگزوز1396061913960622اقایی ساالراباديامیرهمدان1517

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629اوقانسمیراهمدان1518

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1396061913960622زینعلیمهديهمدان1519

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksصالحیلیالهمدان1520

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629حدیديمهديهمدان1521

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629حصارخانیمحمدهمدان1522



تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629زرین وفاعلیرضاهمدان1523

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629کریمیاحمدهمدان1524

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629بهروانمعصومههمدان1525

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396062513960629فاطمیمهرسیماهمدان1526

تاییدبرش قطعات1396062513960629رضایی صابرمهديهمدان1527

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629سلیمانیمرتضیهمدان1528

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396062513960628قاسمی ارادتشهالهمدان1529

تاییدجوشکاري با قوس الکتریکی دستی1396062513960628سلیمانیسروشهمدان1530

تاییدحجم سازي1396062513960629زنديلیالهمدان1531

تاییدروانشناسی مهارت هاي ارتباطی1396062513960628ملکیحسینهمدان1532

تاییدسیستم نشان دهنده هاي خودرو1396062513960628سلگیسعیدهمدان1533

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازي برق صنعتی1396062513960628رنجبردارسعیدهمدان1534

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629حامیانسمیراهمدان1535

تایید(مجازي- غیرحضوري  )مقدماتی بر فیلمسازي1396062513960629شریفی تراباعظمهمدان1536

1396062513960628فتحیان راسخعلیهمدان1537

نقشه برداري ایجاد و کنترل پروژه هاي زمینی با نرم 

 AUTOCAD LANDافزار 

DEVELOPMENT

تایید

تایید1396060413960608ILLUSTRATORرفیعی مجومرداعظمیزد1538

تایید1396060413960608ILLUSTRATORمهدوي زادهسمانهیزد1539

تایید1396060413960608PHPطباطبایی ندوشنمرضیه الساداتیزد1540

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396060413960608زارعنسرینیزد1541

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607پارسائیانسیدرضایزد1542

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396060413960607دهقانزاده بافقیمجیدیزد1543

تاییدنرم افزار طراحی الگوي لباس1396060413960608عظیمیوحیدهیزد1544

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614عبداللهیحسنیزد1545

تایید  مقدماتیTIA-Graph 1396061113960614مام آقاییابراهیمیزد1546

تایید1396061113960615PHOTO SHOPرفیعی مجومرداعظمیزد1547

تاییدتکنیک هاي هنري تصویربرداري1396061113960615خلیلیفخرالساداتیزد1548

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615سلطان عطارزهرهیزد1549

تاییددوخت لباس هاي کشی1396061113960615محمدي احمداباديطیبهیزد1550

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615دهقانیحلیمهیزد1551

تاییدروشهاي ارائه مطلب1396061113960615معصومیالهامیزد1552

تاییدسیستم اعالم حریق1396061113960614راستیمحمدرضایزد1553

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396061113960615زارعنسرینیزد1554

تایید 1396061913960622CompTIA Linux+ ( core level )ابرقوییمریمیزد1555

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecزارععلییزد1556

تایید مقدماتی1396061913960622plc Fatecصالحعلیرضایزد1557

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396061913960622ایزدي فرنسرینیزد1558

تاییداصول جوشکاري و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396061913960622میرطبائیسید محمدیزد1559

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396061913960622میرجلیلیفاطمهیزد1560

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژي 1396061913960629کالنتريسارهیزد1561

1396061913960622سلطان عطارزهرهیزد1562
تعمیر و سرویس ماشین هاي دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با خط تولید
تایید

تاییدتعمیر موتور  نیسان دیزل1396061913960622دهقانیاحمدیزد1563

تایید(مقدماتی)         1396062513960629Fireworksزارعرفعتیزد1564

تاییدB مقدماتی 1396062513960629PLCدهقانی اشکذريمحمد حسینیزد1565

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629 میرجلیلیجاللیزد1566



تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629فالحتیسمانهیزد1567

تاییدOHSAS-اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت1396062513960629کارگرمحسنیزد1568

تاییدتعمیر و سرویس چرخ هاي خانگی1396062513960629زارعنسرینیزد1569

تاییدخودروهاي هیبردي1396062513960628جعفريمحسنیزد1570

1396062513960628زارععلییزد1571
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها ، شیرها و سیلندرها در 

PLC
تایید

تاییدمبانی هنرهاي تجسمی1396062513960629ایزدي فرنسرینیزد1572


