
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

1396070113960705سلمانپورزنوزلیالاذربایجان شرقی1
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCفیروزیعلی اکبراذربایجان شرقی2

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی3

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی4

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705پیرعلیلوداریوشاذربایجان شرقی5

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705عبدیمرتضیاذربایجان شرقی6

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704محمد نژاد حسنلوئیوحیداذربایجان شرقی7

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705علیقلی زادهحمیداذربایجان شرقی8

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705فرزانسولمازاذربایجان شرقی9

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705محمدپوررباباذربایجان شرقی10

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704محمودپورحسیناذربایجان شرقی11

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705اصولیعلیرضااذربایجان شرقی12

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704شیخ زادهقهرماناذربایجان شرقی13

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704آراستههادیاذربایجان شرقی14

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012پورحیدررباباذربایجان شرقی15

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی16

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726عبادی همراهلو کیانوش اذربایجان شرقی17

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719نصیریپریسااذربایجان شرقی18

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی19

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718رضائیحبیباذربایجان شرقی20

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718روشنیعلیاذربایجان شرقی21

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719شیرینینیراذربایجان شرقی22

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی23

تاییدژورنال شناسی1396071513960719ایمنی ممقانیفهیمهاذربایجان شرقی24

تاییدژورنال شناسی1396071513960719مهاییعفتاذربایجان شرقی25

تاییدسنسورها1396071513960718بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی26

تاییدسنسورها1396071513960718نوریصمداذربایجان شرقی27

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718واحدحسیناذربایجان شرقی28

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718فیروزیعلی اکبراذربایجان شرقی29

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718یوسفیسلماناذربایجان شرقی30

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی31

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719پویامهرفاطمهاذربایجان شرقی32

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719دولت  جوسانازاذربایجان شرقی33

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719فرزانسولمازاذربایجان شرقی34

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718رنجپورشهراماذربایجان شرقی35

تایید1مولد قدرت 1396071513960718صفریحسناذربایجان شرقی36

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719عسگریحمیداذربایجان شرقی37

38
1396072213960726سلمانپور زنوزلیالاذربایجان شرقی

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

39
1396072213960726عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2تراش تخصصی1396072213960726خمسهجباراذربایجان شرقی40

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی41

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی42

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725محمدپوررباباذربایجان شرقی43

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725آقائی علی اکبر اذربایجان شرقی44

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726دولت جوسانازاذربایجان شرقی5

1396دعوتنامه مهرماه 



تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726فرزانسولمازاذربایجان شرقی46

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725صولتیکریماذربایجان شرقی47

تاییدکاشی کاری1396072213960726رضائیحبیباذربایجان شرقی48

تاییدکاشی کاری1396072213960726روشنیعلیاذربایجان شرقی49

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725باالئیمحسناذربایجان شرقی50

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726نصیریپریسااذربایجان شرقی51

تایید2مولد قدرت 1396072213960725طالب نژادداوداذربایجان شرقی52

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCفیروزیعلی اکبراذربایجان شرقی53

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810جهان سریولیاذربایجان شرقی54

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810شفاعتیقاسماذربایجان شرقی55

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802باالئیمحسناذربایجان شرقی56

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802حیدریفریدوناذربایجان شرقی57

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803عسگریحمیداذربایجان شرقی58

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802آذری خامنهحسناذربایجان شرقی59

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803خازینیبیتااذربایجان شرقی60

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810محمودپورحسیناذربایجان شرقی61

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803نشاطپرویزاذربایجان شرقی62

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803مهاییعفتاذربایجان شرقی63

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی64

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی65

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802سربازیحسناذربایجان شرقی66

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802شاهدیحسیناذربایجان شرقی67

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802نقوی قراتلومجیداذربایجان شرقی68

69
1396070113960705قراخانی بهار هادی اذربایجان غربی

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704کاظمیکاوهاذربایجان غربی70

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705شمسیمهدیاذربایجان غربی71

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704سید علویمیر محموداذربایجان غربی72

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704میدان نوردجعفراذربایجان غربی73

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704پارسانیامعصومهاذربایجان غربی74

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی75

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705پاک نژادجعفراذربایجان غربی76

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704شكریصدیفاذربایجان غربی77

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718مقدم شبیلوی علیاوحیداذربایجان غربی78

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012فرومندیمعصومهاذربایجان غربی79

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726داداش پورکاوهاذربایجان غربی80

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718کریمیعثماناذربایجان غربی81

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی82

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719منافی کهنه شهریتوحیداذربایجان غربی83

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719خلیل لویاسیناذربایجان غربی84

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719رستمیفاطمهاذربایجان غربی85

تاییدژورنال شناسی1396071513960719احسان دوست مهناز اذربایجان غربی86

تاییدژورنال شناسی1396071513960719خلیلیمعصومهاذربایجان غربی87

تاییدژورنال شناسی1396071513960719زراعت دوستفرزیناذربایجان غربی88

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718عمرانیتوحیداذربایجان غربی89

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718قاسم زادهمرتضیاذربایجان غربی90

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719ابراهیم پورصنوبر  اذربایجان غربی91

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719محالیسامرنداذربایجان غربی92

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی93

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718محمدی قشالقدلبر اذربایجان غربی94

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726پاک نژادجعفراذربایجان غربی95



تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725کردسلیماناذربایجان غربی96

97
1396072213960726خلیل لویاسیناذربایجان غربی

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

98
1396072213960726کریم دختمحموداذربایجان غربی

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726حمیدیولیاذربایجان غربی99

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725حقیعلیاذربایجان غربی100

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726شمخالیسمیهاذربایجان غربی101

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی102

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726محمدزادهشیدااذربایجان غربی103

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726مختارزادهحمیدهاذربایجان غربی104

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی105

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726بهروزیالمیرااذربایجان غربی106

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی107

تایید2مولد قدرت 1396072213960725خانبابائی گولارسالن اذربایجان غربی108

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی109

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802قنبرزادهقاسماذربایجان غربی110

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810ولی زاده معصومهاذربایجان غربی111

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803پاک نژادجعفراذربایجان غربی112

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803شیخ آقاییاسریناذربایجان غربی113

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704کوهی شوردرقبهروزاردبیل114

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704میرزائیقادراردبیل115

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705ثقته مجتهدیافسانهاردبیل116

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705قلعه زاده شكرآبفرحروزاردبیل117

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705محسنی آزادسعیدهاردبیل118

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705سعادتخواهزینباردبیل119

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704ماهر بیگدیلو علی 6تاردبیل120

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704هژبریزهرااردبیل121

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726نصیر زادهعبدالرحیماردبیل122

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719باقریاناکبراردبیل123

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719اکبری باریسکوکب اردبیل124

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719عشقیمهین اردبیل125

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726انورنیاافسانهاردبیل126

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725هژبریزهرااردبیل127

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725خلخالی زاویهسید سیامکاردبیل128

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726افزونفرانکاردبیل129

تایید1396072913960803DREAMWEAVERسعادتخواهزینباردبیل130

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810شیرازیعلیاردبیل131

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803انورنیاافسانهاردبیل132

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803حسین اوغلیشیریناردبیل133

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705منصوریمحمدرضااصفهان134

134
1396070113960705امامیسیدمجیداصفهان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCآقاجانیمحسناصفهان136

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704افشاریسعیداصفهان137

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704جاللیصفر علیاصفهان138

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704زمانپور بروجنیکامراناصفهان139

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705خامهمحمداصفهان140

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705فریورمریماصفهان141

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان142

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705حسینیرضااصفهان143



تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705مهرابیعلیاصفهان144

تاییدسوخت نگاری1396070113960705اکبرپوریمرضیهاصفهان145

تاییدسوخت نگاری1396070113960705رضاییفرشتهاصفهان146

تاییدسوخت نگاری1396070113960705شریفیالههاصفهان147

تاییدسوخت نگاری1396070113960705مل حسینی دارانی سهیال اصفهان148

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704موسویمحبوبه اصفهان149

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705آقایی حسین آبادیمریماصفهان150

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705طاهریبهجتاصفهان151

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705مجیدیانناهیداصفهان152

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704نصر منشزهرااصفهان153

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705عباسی جوزدانیمجیداصفهان154

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718خوش حسابزهرااصفهان155

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719خادمیپویااصفهان156

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719خداشناسمه جبیناصفهان157

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719رضادختمحسناصفهان158

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719مشرقیزینباصفهان159

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719موسویصدیقه ساداتاصفهان160

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726حسینیفریبااصفهان161

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726صادقیشهربانواصفهان162

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان163

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718توحیدیمریماصفهان164

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719اقلیانیغالمعلیاصفهان165

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726اربابیمرضیهاصفهان166

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726حسینیایرجاصفهان167

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726شریفعظیمهاصفهان168

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719فریورمریماصفهان169

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719اقاجانیانمیترااصفهان170

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719افالکیسارااصفهان11

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719سیفلیالاصفهان172

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719مقصودیمالکاصفهان173

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719مالئی اردستانیمحسناصفهان174

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718شاهپوری ارانیناصراصفهان175

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718سیفیبشیراصفهان176

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719نجفی افوسیمهدی اصفهان177

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719نجفی آرانیمحمدرضااصفهان178

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719ارباب دیزچهزهرااصفهان179

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719جشنیطیبهاصفهان180

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719خباز یگانه کاشانیحمیدهاصفهان181

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719شب خوانمرضیهاصفهان182

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719علیخان زادهسپیدهاصفهان183

184
1396071513960719بهزادیداوداصفهان

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719رحمتیانحسیناصفهان185

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719رحیمیشیوااصفهان186

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718پوربافرانیمحموداصفهان187

تایید1مولد قدرت 1396071513960718رضایی جندانیعباساصفهان188

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719عطایی محمدیسارهاصفهان189

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718فروزانفرفریدهاصفهان190

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726مشرقیزینباصفهان191

192
1396072213960726توسلی فارفانیاکبراصفهان

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید



تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726پوربافرانیفاطمه اصفهان193

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725افالکیسارااصفهان194

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725جعفری باغملكیعصمتاصفهان195

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725صابریشهالاصفهان196

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725خوش حسابزهرااصفهان197

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725میرزاعلیانپرویناصفهان198

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726نجفیمهدیاصفهان199

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726فخارزادهحوریهاصفهان200

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726فالح زادهمریماصفهان201

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726میرمسیبزهرااصفهان202

تایید2مولد قدرت 1396072213960725نادری دره شوریمهرداداصفهان203

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726اتحادیمهدیاصفهان204

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCآقاجانیمحسناصفهان205

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCرضادختمحسناصفهان206

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCمهدیانپورهنگاصفهان207

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802مقصودیمالکاصفهان208

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803خورشیدیمرضیهاصفهان209

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803لچینانیطیبهاصفهان210

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803نادری نطنزیلیالاصفهان211

تایید1برق خودرو 1396072913960802آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان212

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810خادمیپویااصفهان213

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810نیک روششهناز اصفهان214

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803سمیعی کیاسمیهاصفهان215

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803مل حسینی دارانیسهیالاصفهان216

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802جاللیصفر علیاصفهان217

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802صادقی دستجردیمهدیاصفهان218

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802میرزایییوسفاصفهان219

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802آقاییمهراناصفهان220

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802زمان وزیریامیراصفهان221

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802هیئت اصفهانیفرهاداصفهان222

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803میرلوحیمسعوداصفهان223

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810طاهریبهجتاصفهان224

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803رفیعیسیمیناصفهان225

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803توحیدیمریماصفهان226

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802نوابجواداصفهان227

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803عسگری سیچانیمحمدرضااصفهان228

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705زنگانهعلی اصغرالبرز229

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704قربانیکاظمالبرز230

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704میالنیفرزادالبرز231

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705عموزادیرضاالبرز232

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718حبیب پورنبی الهالبرز233

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719دانشعلیرضاالبرز234

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719پیشگاهیرضاالبرز235

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719فتحیمریمالبرز236

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718ابراهیمیجعفرالبرز237

238
1396071513960719پهلوانیعلی رضاالبرز

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مولد قدرت 1396071513960718فیروزیفرهادالبرز239

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719وادی پورمحمودالبرز240

241
1396072213960726فتحیمریمالبرز

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید



تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725بخشیمهردادالبرز242

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725واشقانی فراهانیداریوشالبرز243

تاییدکاشی کاری1396072213960726محمدیناصرالبرز244

تایید1برق خودرو 1396072913960802فیروزیفرهادالبرز245

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810فرزام رادکوروشالبرز246

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803مراحمینوشینالبرز247

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802حبیب پورنبی الهالبرز248

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803شوقیحجت الهالبرز249

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803دولتیایرجالبرز250

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803شیرازیشبنمالبرز251

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803امیدیجعفرالبرز252

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704نظری زادمجتبیایالم253

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705دادگر مقدمسیده رویاایالم254

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705رییسیزهراایالم255

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705میرزاییلیالایالم256

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705غفاریطاهرهایالم257

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705غفاریانصغریایالم258

تاییدسوخت نگاری1396070113960705هاشمیرامشایالم259

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704باسرهکلثومایالم260

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704ویسمرادیلیلیایالم261

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705اسماعیلیزهراایالم262

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705پیریشیرینایالم263

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705علیزادهعالمایالم264

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705کایدخوردهعصمتایالم265

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718درویشیجمشیدایالم266

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719شریفی مقدمفاطمهایالم267

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718داورمریمایالم268

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718شفیعیمعصومهایالم269

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718غالمیفرهادایالم270

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719امیری محمدایالم271

تاییدسنسورها1396071513960718جهانپورعلیرضاایالم272

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718ناصریجوادایالم273

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719زارعیشیماایالم274

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719محمدیزینبایالم275

تایید1مولد قدرت 1396071513960718نرگسیفرزادایالم276

277
1396072213960726صیدیسمیهایالم

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726چراغیطاهرهایالم278

تاییدکاشی کاری1396072213960726شفیعیمعصومهایالم279

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725خوش خبرحمیدایالم280

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725فرهادیقاسمایالم281

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726محمدی تبارمنیژهایالم282

تایید1396072913960803DREAMWEAVERصیدیسمیهایالم283

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803ایوانیزهراایالم284

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803جمالی پورسمیهایالم285

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803عباسیانزهراایالم286

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803نظری زادمجتبیایالم287

تایید1برق خودرو 1396072913960802گورابیسید محسنایالم288

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802نیازیمحسنایالم289

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802غالمیحمیدرضاایالم290

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803میرزاییمحمدایالم291



تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803تروندزهراایالم292

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803محسنیخدیجه ایالم293

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCهنرکارمحمد حسین بوشهر294

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704اکبریمسعودبوشهر295

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705زنده ویامیدبوشهر296

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705شهنهداراببوشهر297

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704شاه گلیفرشیدبوشهر298

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718محمدپورحسنبوشهر299

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726شمسی زادهحسینبوشهر300

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718لیراویسعیدبوشهر301

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719سراجی زادهسكینهبوشهر302

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726بی بكیعبدالرضابوشهر303

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719شهریورمحسنبوشهر304

تاییدسنسورها1396071513960718غالمیاحمدبوشهر305

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719حیدریداودبوشهر306

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719شاه حسینیحمیدهبوشهر307

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicسراجی زادهسكینهبوشهر308

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر309

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725یزدان پناهزهرابوشهر310

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726حیات داودیصغریبوشهر311

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726دل آرامشهنازبوشهر312

تاییدکاشی کاری1396072213960726علی پورمحمدبوشهر313

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726اکبریوحیدبوشهر314

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726بی بكیعبدالرضابوشهر315

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726دهقان آزادبهروزبوشهر316

317
1396072913960810ایزدیلیالبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

318
1396072913960810باقریحسینبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

319
1396072913960810جاللیانمریمبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

320
1396072913960810حاجیانعلی اکبربوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

321
1396072913960810خادمیعلیبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

322
1396072913960810دریاسفرکبریبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

323
1396072913960810دل آرام شهنازبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

324
1396072913960810رودحله پورفروغبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

325
1396072913960810زاهدی فرگلبهاربوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

326
1396072913960810شهریورمحسنبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

327
1396072913960810عظیمیانعبدالرحمنبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

328
1396072913960810علی پورمحمدبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

329
1396072913960810محتجباعظمبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید



330
1396072913960810محمدزادهماشالهبوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

331
1396072913960810یزدان پناهزهرابوشهر

ویژه مربیان استان بوشهر اجرا در ان )1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان
تایید

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802سراجیحمیدهبوشهر332

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810سراجی زادهکبریبوشهر333

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810یاقریحسینبوشهر334

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803حیات داودیصغریبوشهر335

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803زنده ویامیدبوشهر336

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705حسین زادهمحمودتهران337

338
1396070113960705انوریسید مرتضیتهران

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCحسینی پویامهدیتهران339

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCساعدیمحمدامینتهران343

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCنصیریبیژنتهران344

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704مسافریمحمد رضاتهران345

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران346

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704خانیرضاتهران347

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705جودیجعفرتهران348

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705صبحیمیثمتهران349

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705اسكندرینیرهتهران350

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705غالمی نهوجیلیالتهران351

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705کریم زادهلطیفهتهران352

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705خبرتساناز تهران353

تاییدسوخت نگاری1396070113960705مطلبی نژادعلی اصغرتهران354

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704مهتابی بیدگلیافسانهتهران355

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704کلبادی نژادحسینعلیتهران356

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704مشهدیمعصومهتهران357

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705سراجسمیرا تهران358

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705معماریانماشااهللتهران359

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704محسنیداودتهران360

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705فعله کریعلی حیدرتهران361

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704اسماعیلیغالمرضاتهران362

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705اسدیمحمد باقرتهران363

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705اعرافیاسماعیلتهران364

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704فدائی اردستانیمجتبیتهران365

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704امینیفرشادتهران366

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704قاسمی خیرآبادیروح اهللتهران367

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718اسماعیلیشمسیتهران368

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719رفیعیرضاتهران369

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719جبلهعلی اکبرتهران370

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719عبدالوندعلیرضاتهران371

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719کریم زادهلطیفهتهران372

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718جعفریعلیرضاتهران373

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726ابوطالبیوحیدتهران374

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726قشقائیرضاتهران375

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726بیكی ورزنهمحمد رضاتهران376

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726موسویسید محمدامینتهران377

تاییدسنسورها1396071513960718حسینیسید برومندتهران378

تاییدسنسورها1396071513960718حسینی پویامهدیتهران379

تاییدسنسورها1396071513960718یوسفی فشكیامیدتهران380



تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718دالوندبهزادتهران381

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718فعله کریعای حیدر تهران382

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718معمرمحمود تهران383

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718احمدیسیدابوالقاسمتهران384

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718اسدی فروتقهمحمدباقرتهران385

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719پورحسن مهربانانسیهتهران386

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718مهاجرحسینتهران387

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719زمانی رادشرارهتهران388

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719علی مردانی شهربابكینرگستهران389

390
1396071513960719خدامرادیمصطفیتهران

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

391
1396071513960719شیرین آبادی فراهانی مجیدتهران

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718خانیرضاتهران392

393
1396072213960726انوریسید مرتضیتهران

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

394
1396072213960726بختیاریحمیدرضاتهران

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

395
1396072213960726بیت سیاحرودابهتهران

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726جهرمیحسینتهران396

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726دیوارگرکاظمتهران397

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725اسدی فروتقهمحمدباقرتهران398

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726غالمی نهوچیلیالتهران399

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725غالمیعباستهران400

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726شاه محمدیزهراتهران401

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726شجاعمریمتهران402

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726کاظمی کردخیلیاکرمتهران403

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726قشقائیرضاتهران404

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725فیض آبادیلیالساداتتهران405

تاییدشلوار دوزی1396072213960726صالحی خواهبهنازتهران406

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725یوسفی فشكیامیدتهران407

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726دوست محمدی فاضل تهران408

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725عبدالهی خوسید سعیدتهران409

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725اسالم پیارضاتهران410

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725عرش وزانعلیتهران411

تایید1396072913960803DREAMWEAVERعلی مردانی شهربابكینرگستهران412

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCپاکدلمهدیخراسان رضوی413

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803کریمیحمیدرضاتهران414

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810یوسفی فشكیامیدتهران415

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803بكایی زوارهعفتتهران416

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803کاردرزهراتهران417

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803مروّتی شریف آبادمرضیهتهران418

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802جبلهعلی اکبرتهران419

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802دستجانی فراهانیسعیدتهران420

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802عبدالوندعلیرضاتهران421

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802فرخی مینامحسنتهران422

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802کرمانیعلیرضاتهران423

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803بیكی ورزنهمحمد رضاتهران424

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810رفیعیسید جلیل الدین تهران425

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810ولیزادهلیالتهران426



تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803اعرافیاسماعیلتهران427

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803میراحمدیزهرهتهران428

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803اسماعیلیزهرهتهران429

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705حسنی جوانمردیحمیدرضاچهارمحال و بختیاری430

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705نادری لردجانیاحمدچهارمحال و بختیاری431

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704الوانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری432

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری433

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری434

تاییدسوخت نگاری1396070113960705کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری435

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704رئیسیمژگانچهارمحال و بختیاری436

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704آزادهسید محمد مهدیچهارمحال و بختیاری437

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری438

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704سقاکهوازعباسچهارمحال و بختیاری439

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705رستگارحسینچهارمحال و بختیاری440

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری441

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری442

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری443

تاییدسنسورها1396071513960718خلجی پیربلوطیهوشنگ چهارمحال و بختیاری444

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718زمانی شورابیحسنچهارمحال و بختیاری445

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718معادیخواهحكیمهچهارمحال و بختیاری446

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری447

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725آزادهسید محمد مهدیچهارمحال و بختیاری448

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725سقاکهوازعباسچهارمحال و بختیاری449

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725خسرویهاشمچهارمحال و بختیاری450

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726سلیمانی فارسانیخاطرهچهارمحال و بختیاری451

تاییدشلوار دوزی1396072213960726حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری452

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725حسنی جوانمردیحمیدرضاچهارمحال و بختیاری453

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری454

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری455

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802عیدی زاده اصغرچهارمحال و بختیاری456

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802محققپروانهچهارمحال و بختیاری457

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری458

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802الوانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری459

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802هاشمیهادیچهارمحال و بختیاری460

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری461

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803حبیبی خوئیحفیظ اهللچهارمحال و بختیاری462

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری463

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCسالكیامیر خراسان جنوبی464

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705شهریاریسمیهخراسان جنوبی465

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705مالکیعفتخراسان جنوبی466

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704جواد زادهمرتضیخراسان جنوبی467

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705دالورملیحهخراسان جنوبی468

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704دالکهمعصومهخراسان جنوبی469

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704دالکهسكینهخراسان جنوبی470

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704برهانیرضاخراسان جنوبی471

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705شمس آبادیسید علیخراسان جنوبی472

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726قدیریهادیخراسان جنوبی473

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718چوپانیرضاخراسان جنوبی474

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718کاریالیاسخراسان جنوبی475

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726سمیع پورداودخراسان جنوبی476

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726بذرافشانعلیخراسان جنوبی477



تاییدژورنال شناسی1396071513960719صادقی نژادطاهرهخراسان جنوبی478

تاییدسنسورها1396071513960718مشفقیمهردادخراسان جنوبی479

480
1396071513960719دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی481

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicحسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی482

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی483

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726مهدیزادهفاطمهخراسان جنوبی484

تاییدشلوار دوزی1396072213960726بخشی پوراکرمخراسان جنوبی485

تاییدشلوار دوزی1396072213960726مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی486

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی487

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی488

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی489

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725بهشتیرضاخراسان جنوبی490

تایید1396072913960803DREAMWEAVERعابدینیمحبوبهخراسان جنوبی491

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCخداوردیعباسخراسان جنوبی492

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCخزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی493

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCسالكیامیر خراسان جنوبی494

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803زیرکفرشتهخراسان جنوبی495

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803سعیدی سمیراخراسان جنوبی496

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803جوادیمعصومهخراسان جنوبی497

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803رضازادههادیخراسان جنوبی498

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803قدرتیمریم خراسان جنوبی499

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803عالمیفاطمهخراسان جنوبی500

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803شجری الهام خراسان جنوبی501

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803مهدیزادهفاطمهخراسان جنوبی502

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی503

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802فرزامیمجتیخراسان جنوبی504

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802فنودیوحیدخراسان جنوبی505

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810شریفیزهراخراسان جنوبی506

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803برکیانحمیده خراسان جنوبی507

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی508

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803قاینی نزادفاطمهخراسان جنوبی509

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803محمدیانمحسنخراسان جنوبی510

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802سعیدزادهمحمودخراسان جنوبی511

512
1396070113960705کفاشانسلمانخراسان رضوی

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCنیكپورحمیدرضاخراسان رضوی513

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704نجفیمحمدخراسان رضوی514

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی515

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704جهانگیرکاخكیمهدیخراسان رضوی516

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704محروقیسید امینخراسان رضوی517

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704مردانینوید رضاخراسان رضوی518

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705تعظیمیمجتبیخراسان رضوی519

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705سیدیسیدمهدیخراسان رضوی520

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704شاکریمحمدخراسان رضوی521

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی522

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی523

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی524

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705عبدیطیبهخراسان رضوی525

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705دوران پوریوسفخراسان رضوی526



تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705تلگردیفاطمهخراسان رضوی527

تاییدسوخت نگاری1396070113960705مختاری قدیممریمخراسان رضوی528

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704پیش نمازیسیدمهدیخراسان رضوی529

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی530

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی531

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718صبری بنهنگیحسنخراسان رضوی532

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی533

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719لطفیسمیهخراسان رضوی534

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719رجائیاننرگسخراسان رضوی535

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719حیدریحسینخراسان رضوی536

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719انزواییآزادهخراسان رضوی537

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719سیدیسیدمهدیخراسان رضوی538

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719نیک خوحسینخراسان رضوی539

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718طبسیسید مهدیخراسان رضوی540

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718محتشمعلیرضاخراسان رضوی541

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719اکبری خرم آبادیزهراخراسان رضوی542

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی543

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی544

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719نحسینخراسان رضوی545

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718شاکریعلی نقیخراسان رضوی546

تایید1مولد قدرت 1396071513960718فكوریعلیرضاخراسان رضوی547

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719رضازاده شجاعیسیدرضاخراسان رضوی548

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719فخرکشمیریمحمودخراسان رضوی549

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718توکلیاعظمخراسان رضوی550

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725صادق زادههاشمخراسان رضوی551

552
1396072213960726انزواییآزادهخراسان رضوی

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2تراش تخصصی1396072213960726حبیبی نزاداحمدخراسان رضوی553

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726نظریملیحهخراسان رضوی554

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725لطفیسمیهخراسان رضوی555

تاییدشلوار دوزی1396072213960726پارسامریمخراسان رضوی556

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725اسحاقیاسماخراسان رضوی557

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725جعفری عمیدیاسماعیل خراسان رضوی558

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725مروتیزکیهخراسان رضوی559

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725ملكیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی560

تایید2مولد قدرت 1396072213960725خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی561

تایید2مولد قدرت 1396072213960725عربانی دانارسولخراسان رضوی562

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCنجفی یزدی محمد خراسان رضوی563

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802عزتیسعیدهخراسان رضوی564

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803مروتیزکیهخراسان رضوی565

تایید1برق خودرو 1396072913960802پرستارحجت الهخراسان رضوی566

تایید1برق خودرو 1396072913960802عربانی دانارسولخراسان رضوی567

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810اکبری خرم آبادیزهراخراسان رضوی568

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810صبری بنهنگیحسنخراسان رضوی569

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802اسالمی زیدانلوسیدابوالفضلخراسان رضوی570

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802حسینیسیدحامدخراسان رضوی571

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802صادق زادههاشمخراسان رضوی572

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی573

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802محروقیسید امینخراسان رضوی574

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802مردانینوید رضاخراسان رضوی575

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی576



تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802رحمتیمحمدخراسان رضوی577

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803ابراهیمی محمد صادقخراسان رضوی578

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803انزواییآزادهخراسان رضوی579

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی580

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803سیدیسیدمهدیخراسان رضوی581

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803نیک خوحسینخراسان رضوی582

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802موسویمحمدخراسان رضوی583

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802هدایتیحجتخراسان رضوی584

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810یعقوبیرضوانخراسان رضوی585

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی586

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803راممرضیهخراسان رضوی587

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی589

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803حبیبی نزاداحمدخراسان رضوی590

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803لطفیسمیهخراسان رضوی591

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705روشنالههخراسان شمالی592

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704سامیمریمخراسان شمالی593

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704شاهیمنیژهخراسان شمالی594

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704حاتمی راستگو بهارهخراسان شمالی595

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705رزمیارولیخراسان شمالی596

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705فیاضیمحمدخراسان شمالی597

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی598

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705یزدانی مرتضی خراسان شمالی599

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705اکبریمعصومهخراسان شمالی600

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705چوپانیحمیدهخراسان شمالی601

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705رخشیراضیهخراسان شمالی602

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی603

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704کریمیکرمعلیخراسان شمالی604

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012ارغوانمیناخراسان شمالی605

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719رستمیعلیرضاخراسان شمالی606

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718کوهستانیفاطمهخراسان شمالی607

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719محمدیمجتبیخراسان شمالی608

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726اسكندریانعلیخراسان شمالی609

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726عبدیمحسنخراسان شمالی610

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719کیانی پورزهراخراسان شمالی611

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719رجبیرضاخراسان شمالی612

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718شاهیمنیژهخراسان شمالی613

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی614

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicفیاضیمحمدخراسان شمالی615

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725عرب عامریرامینخراسان شمالی616

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725رحیمیاحمدخراسان شمالی617

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725رمضانیاحمدخراسان شمالی618

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی619

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802محمدمجتبیخراسان شمالی620

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803رزمیارولیخراسان شمالی621

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803محسن پورمصیبخراسان شمالی622

تایید1برق خودرو 1396072913960802حسین آبادیحسنخراسان شمالی623

تایید1برق خودرو 1396072913960802عرب عامریرامینخراسان شمالی624

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810کالته عربیالههخراسان شمالی625

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802منصوریامیرخراسان شمالی626

627
1396070113960705حیدری فردسمیهخوزستان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید



تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704براتی بهمئیحمیدخوزستان628

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705بزرگیروزیتاخوزستان629

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704منجزیالبرزخوزستان630

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705کرمی زادهمجتبیخوزستان631

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705بالیدهنرجسخوزستان632

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705کاله کجامینخوزستان633

تاییدسوخت نگاری1396070113960705کیارسیتورانخوزستان634

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704عالی پوراحمدیعصمتخوزستان635

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704نادر زادهیوسفخوزستان636

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704راستهٱحمیدهخوزستان637

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704اسمعی پورهدیهخوزستان638

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704غالمیزهرهخوزستان639

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704موسویسید نعمت الهخوزستان640

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704نورانیحسنخوزستان641

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726خادمیغالمخوزستان642

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726هاشمیسیده نگینخوزستان643

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718ترحماسدالهخوزستان644

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718غوابشیمحمدخوزستان645

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726سالمتخلیل خوزستان646

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726قاسمی قرمجتبیخوزستان647

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719سخاجوامیدخوزستان648

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718علیجانی علیجانوندفرضعلیخوزستان649

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719حیدریالهامخوزستان650

تاییدژورنال شناسی1396071513960719جان بزرگیفرخندهخوزستان651

تاییدژورنال شناسی1396071513960719حیدریمژگانخوزستان652

تاییدسنسورها1396071513960718عوفیمحمدخوزستان653

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718غالمپورامینخوزستان654

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718نورانیحسنخوزستان655

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719گرطالئیسیماخوزستان656

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719لکمعصومه خوزستان657

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719هوریزهراخوزستان658

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718سیف قلیعلیرضاخوزستان659

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719حمیدی خواهربابخوزستان660

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718کوتیشرارهخوزستان661

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718کوتینداخوزستان662

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718کیارسیتورانخوزستان663

664
1396072213960726جرفیمهدیخوزستان

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

665
1396072213960726حیدری فردسمیهخوزستان

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

666
1396072213960726نظاریسیدجعفرخوزستان

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726آرشی فرخدیجهخوزستان67

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725صوفیعارفخوزستان668

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726وزیری شمسفاطمهخوزستان669

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725بنی نعیمهحمزه خوزستان670

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان671

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725پویان فرباقرخوزستان672

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726حسن زاده نوروزیاکرمخوزستان673

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726زغیبی قنادامیرخوزستان674

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726هوریزهراخوزستان675



تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726میاحامیدخوزستان676

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725حیدریمژگانخوزستان677

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725مطیعی فرمنصورهخوزستان678

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726اسكندرجویاعظمخوزستان679

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726فتحینرگسخوزستان680

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725عساکر پورناصرخوزستان681

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725که کشانمائدهخوزستان682

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726بچارینرگسخوزستان683

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726تنگ سیریکبریخوزستان684

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725شمیل پورمهدیخوزستان685

تاییدکاشی کاری1396072213960726علیجانی علیجانوندفرضعلیخوزستان686

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725سیاحینصرهخوزستان687

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان688

تایید2مولد قدرت 1396072213960725شمیل پورعبدالكریمخوزستان689

تایید2مولد قدرت 1396072213960725مكوندیمحمدخوزستان690

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726عاشوری مفردوهبخوزستان691

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803آرشی فرخدیجهخوزستان692

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803حاتمی مقدمعذراخوزستان693

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803خنفریاناسماءخوزستان694

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803هوریزهراخوزستان695

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803زهیری نسبکاظمخوزستان696

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803کرمی زادهمجتبیخوزستان697

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803حسن نیاپروانهخوزستان698

تایید1برق خودرو 1396072913960802احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان699

تایید1برق خودرو 1396072913960802قاسمی فرمجتبیخوزستان700

تایید1برق خودرو 1396072913960802نورانیحسنخوزستان701

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803مبارز حدادمژگانخوزستان702

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802صوفیعارفخوزستان703

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803بوعذاراحمدخوزستان704

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802پویان فرباقرخوزستان705

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802مكوندیمحمدخوزستان706

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810یزدیشهینخوزستان707

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803طاهری نسبرائدخوزستان708

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803که کشانمائدهخوزستان709

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803اورش محمود صالحیآزادهخوزستان710

711
1396070113960705رجبیحبیبهزنجان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704حیدریکامرانزنجان712

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705پورحیدری گزافرودیفاطمهزنجان713

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705خلجیفاطمهزنجان714

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705شجاعیطناززنجان715

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705قهرمانیمدینهزنجان716

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705نیساری تبریزیسكینهزنجان717

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705شرفعلی خرمدرهسید یاسینزنجان718

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704مهرابیفهیمهزنجان719

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704مسلمیعلیزنجان720

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704محمدزادهجمالزنجان721

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705برزگرحسینزنجان72

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705نیساریزهرازنجان723

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704پازکیعبدالحسینزنجان724

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704محمد زادهجما لزنجان725



تایید1396071513960719SQL SERVER 2012شهیدی ارقینیالههزنجان726

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012نوربخشمهینزنجان727

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719خانینرگسزنجان728

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719معینیمجیدزنجان729

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718محمدزادهجمالزنجان730

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719پرویزپورلیالزنجان731

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718کالنتریعلیرضا زنجان732

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718حسینیسیده ربابهزنجان733

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicنوربخشمهینزنجان734

735
1396072213960726پرویزپورلیالزنجان

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725دشتكیرحیم زنجان736

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725اذرونحسنزنجان737

تاییدشلوار دوزی1396072213960726قاسمینسیمزنجان738

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726شهیدی ارقینیالههزنجان739

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725زمانیحسینزنجان740

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726خانیلیالزنجان741

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802اذرونحسنزنجان742

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803پرویزپورلیالزنجان743

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810خانینرگسزنجان744

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810خانیلیالزنجان745

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810رضاییعصمتزنجان746

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810شهیدی ارقینیالههزنجان747

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810قاسمینسیمزنجان748

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802سعیدی مقدمپرویززنجان749

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705کشاورزفاطمهسمنان750

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705بهرامیانفاطمهسمنان751

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705طاهریمریمسمنان752

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704طحانعباسسمنان753

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705معروفیمعصومهسمنان754

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704صفایبگلبانوسمنان755

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704اقوامیسید مصطفیسمنان756

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704عمادیامیرسمنان757

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718همتیفاطمهسمنان758

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719سلمانیداوودسمنان759

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719عرب یارمحمدیفهیمهسمنان760

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719قربانی امیرآبادمعصومهسمنان761

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicعاشوریالههسمنان762

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726قربانی امیرآبادمعصومهسمنان763

764
1396072213960726مسلممحمد رضاسمنان

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدشلوار دوزی1396072213960726متقاعدسمیهسمنان765

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725ابراهیمیمحسنسمنان766

767
1396072913960803ترابیسید مجتبیسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

768
1396072913960803تقی رمضانیمحمدسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

769
1396072913960803جهانمجیدسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

770
1396072913960803دارائیمهدیسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید



771
1396072913960803زینتیمحمد مهدیسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

772
1396072913960803شاهیمحمدرضاسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

773
1396072913960803صفائی پورناهیدسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

774
1396072913960803طحانعباسسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

775
1396072913960803عامریفاظمهسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

776
1396072913960803عبدوسمحسنسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

777
1396072913960803قربانی امیرآبادمعصومهسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

778
1396072913960803قوشچیانحامدسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

779
1396072913960803کشاورزفاطمهسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

780
1396072913960803کمندیالههسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

781
1396072913960803مجدفاطمهسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

782
1396072913960803مدرسیرضاسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

783
1396072913960803مغنی دامغانیفرشتهسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

784
1396072913960803ملک محمدیحمیدرضاسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

785
1396072913960803موسایی نژادآزاده سمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

786
1396072913960803میرکوعذراسمنان

ویژه مربیان استان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(سمنان اجرا در آن استان
تایید

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802پروئیمحمد مهدیسمنان787

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCرضایی صدرابادیایمانسیستان و بلوچستان788

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCشیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان789

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705اصغریبهارهسیستان و بلوچستان790

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704کیخامحمودسیستان و بلوچستان791

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012سرابندیافسانهسیستان و بلوچستان792

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان793

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان794

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726سیاسر کرباسكیمطهرهسیستان و بلوچستان795

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726اصغریاحمدسیستان و بلوچستان796

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان797

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان798

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719شیریمهدیسیستان و بلوچستان799

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان800

تاییدژورنال شناسی1396071513960719آبیلیزینب سیستان و بلوچستان801

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان802

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719توان پورمریمسیستان و بلوچستان803

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان804

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicافشارینرگسسیستان و بلوچستان805



تایید1396072213960726CCNA course2 router basicحیدریمیثمسیستان و بلوچستان806

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicخزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان807

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicنیک طالعزینبسیستان و بلوچستان808

809
1396072213960726میرشكاریملیحهسیستان و بلوچستان

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان810

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725برخوردارعلیسیستان و بلوچستان811

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725رضایی صدرابادیایمانسیستان و بلوچستان812

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان813

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان814

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725میرعلیسیستان و بلوچستان815

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان816

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726توان پورمریمسیستان و بلوچستان817

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726نزادبندانیکبریسیستان و بلوچستان818

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان819

تایید1396072913960803DREAMWEAVERمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان820

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCاصغریاحمدسیستان و بلوچستان821

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCمیرعلیسیستان و بلوچستان822

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان823

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810میری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان824

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803ثانی حیدریخدیجهسیستان و بلوچستان825

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان826

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان827

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802سردارشهرکیرضاسیستان و بلوچستان828

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان829

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان830

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802اریافرایوبسیستان و بلوچستان831

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان832

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان833

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803نزادبندانیکبریسیستان و بلوچستان834

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802برخوردارعلیسیستان و بلوچستان835

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCسالكیسمیرافارس836

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704جوکارعلیفارس837

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704راه پیمامهدیفارس838

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704محسنیهادیفارس839

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704نوح پیشهمجیدفارس840

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705زردشتمحمد جوادفارس841

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705عاشوریعلی اصغرفارس842

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704رجبیمهسافارس843

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704فخریحسین فارس844

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705حاجی زادهپریسافارس845

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705رفیعیفاطمهفارس846

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705منتصرمحمد رضافارس847

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705برامكیاصغرفارس848

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704رضاییفروغفارس849

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704رنجبراعظمفارس850

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704امینیافشینفارس851

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704سادهوحیدفارس852

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705پیش آهنگلیالفارس853

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705اسدیمحمد حسینفارس854

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704رضاییعلیفارس855



تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705کشاورزیرسولفارس856

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704زارعی سكه روانیصدرالهفارس857

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718گلشنعلیرضا فارس858

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718مهدویمحمد حبیبفارس859

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012باقریمریمفارس860

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012غالمیجلیلفارس861

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012مردانیزهرافارس862

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719پشنگهزهرافارس863

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719کریمیمیترافارس864

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726ادب پورخدیجهفارس865

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726محمدنژادحسنفارس866

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718دهقانیکامرانفارس867

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719ایمنعلیرضافارس868

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719زادسرعبدالرضافارس869

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719زارعیمحمودفارس870

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726ایزدشناسحسینفارس871

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726پاالشبهارهفارس782

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726زارعیمهتابفارس783

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726قناعت پیشهعبدالرسولفارس784

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726منصوریحمیدرضافارس785

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719تاج پیكرزهرافارس786

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718الماسی ریحانیمحمدفارس877

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719نجات الهیسید بدرالدینفارس878

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726برامكیاصغرفارس879

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719عباسیمحسنفارس880

تاییدژورنال شناسی1396071513960719شیخیشیمافارس881

تاییدژورنال شناسی1396071513960719کاشفیانزهرافارس882

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718ابراهیمیمهدیفارس883

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719بذرافشانمجتبیفارس884

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719رمضانیعبدالرضافارس885

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718حق پرستزین العابدینفارس886

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718کریمیمهدیفارس887

888
1396071513960719زراعتكارمحمدرضافارس

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718جاوید جهرمیمحمد حسینفارس889

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718فرمنشمهدیفارس890

تایید1مولد قدرت 1396071513960718رضایی شبانكارهسعیدفارس891

تایید1مولد قدرت 1396071513960718زارعی سكه روانیصدرالهفارس892

تایید1مولد قدرت 1396071513960718محمدیسجادفارس893

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718مقامیعصمتفارس894

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726حبیبیفاطمهفارس895

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726فالحیفرانکفارس896

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725کیانیحافظفارس897

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725ابراهیمیمهدیفارس898

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725دهقانیکامرانفارس899

900
1396072213960726بناییسعیدهفارس

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

901
1396072213960726خواجه ای علی فارس

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

902
1396072213960726دولت خواهاحمدفارس

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید



903
1396072213960726سالكیسمیرافارس

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2تراش تخصصی1396072213960726ابوالقاسمیپیمانفارس904

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725محمدیسجادفارس905

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726پیش آهنگلیالفارس906

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726شریعتیاصغرفارس907

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725زارعیمحمودفارس908

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725عباسیمحسنفارس909

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725محسنیهادیفارس910

تاییدشلوار دوزی1396072213960726امینیسمیهفارس911

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725حق پرستزین العابدینفارس912

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726باقریمریمفارس913

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725شاهسوندیمحمدجوادفارس914

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725سادهوحیدفارس915

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725باستان پورغالمرضافارس916

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725صفاییانمحسنفارس917

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725قلندریمحمدرضافارس918

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725موذنیقاسمفارس919

تاییدکاشی کاری1396072213960726الماسی ریحانیمحمدفارس920

تاییدکاشی کاری1396072213960726بذرافشانمجتبیفارس921

تاییدکاشی کاری1396072213960726خازنپیمانفارس922

تاییدکاشی کاری1396072213960726علی پورمهردادفارس923

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725دهقانیداهللفارس924

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725وطنخواه باغسیاهیعبدالعلیفارس925

تایید2مولد قدرت 1396072213960725رضایی شبانكارهسعیدفارس926

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726شریعتی نسبمحمدفارس927

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726محمودیکورشفارس928

تایید1396072913960803DREAMWEAVERایزدیالههفارس929

تایید1396072913960803DREAMWEAVERکشاورزیراضیهفارس930

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCسالكیسمیرافارس931

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803حبیبیفاطمهفارس932

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803فالحیفرانکفارس933

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810احمدزادهراضیهفارس934

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810احمدیاحسانفارس935

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810ایران منشسمانهفارس936

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810عباسیمحسنفارس937

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802زادسرعبدالرضافارس938

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803پیش آهنگلیالفارس939

تایید1برق خودرو 1396072913960802محمدیسجادفارس940

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810اسكندریمحسنفارس941

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810رضاییعلیفارس942

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810زارعی سكه روانیصدرالهفارس943

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810محسنیهادیفارس944

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810منصوریحمیدرضافارس945

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802روشناصغرفارس946

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802زمان زادهمحمدفارس947

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802آتشبارمهدیفارس948

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802راه پیمامهدیفارس949

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802حبیبیفرامرزفارس950

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802حق شناسابوطالبفارس951

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803تاج پیكرزهرافارس952



تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803عاشوریعلی اصغرفارس953

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802جعفریامیرفارس954

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803محمدیدانش رضافارس955

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803حسینیسیده فاطمهفارس956

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803رضا نزادعبدالخالق فارس957

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705رحمانیمجیدقزوین958

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704رنجكش قصابسرائیعلیرضاقزوین959

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705ابراهیمیسیده لیلیقزوین960

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705غالمپورساراقزوین961

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705ایوبیزهرهقزوین962

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705اله بخشیعیسیقزوین963

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705خدابندهزینتقزوین964

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704اکبریاکرمقزوین965

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704دولتیپریساقزوین966

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704اصلی بیگیمصطفیقزوین967

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718رحمانیمجیدقزوین968

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012حاجی نورمحمدیحمیدهقزوین969

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012محمودپور کبابیانی فردشیواقزوین970

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718مهرافشارعاطفهقزوین971

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719محمدخانیعلیقزوین972

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719باقریحشمت الهقزوین973

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726رضائی امیرگوابرعلیقزوین974

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718بهبودیسمیراقزوین975

تاییدژورنال شناسی1396071513960719المعی رامندیمرضیهقزوین976

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718مطهری نیامحمد علیقزوین977

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718اسمعیلیرضاقزوین978

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719اقاعلیخانیمریمقزوین979

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718رنجكش قصابسرائیعلیرضاقزوین980

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718دولتیپریساقزوین981

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726صباغ چینمیناقزوین982

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726مافیسمیراقزوین983

تایید2تراش تخصصی1396072213960726دیده بانمحمودقزوین984

تایید2تراش تخصصی1396072213960726زندپورمرتضیقزوین985

تایید2تراش تخصصی1396072213960726محمدخانیعلیقزوین986

تایید2تراش تخصصی1396072213960726نظریولی الهقزوین987

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725اصلی بیگیمصطفیقزوین988

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725مهرافشارعاطفهقزوین989

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725کشاورز معتمدیمهدی قزوین990

تاییدکاشی کاری1396072213960726بهبودیسمیراقزوین991

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726خدابنده زینت قزوین992

تایید2مولد قدرت 1396072213960725خسرونژادعلیقزوین993

تایید2مولد قدرت 1396072213960725فروغیامیرقزوین994

تایید2مولد قدرت 1396072213960725مطهری نیامحمد علیقزوین995

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803رحمنیلیالقزوین996

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802اسمعیلیرضاقزوین997

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803مهرافشارعاطفهقزوین998

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803المعی رامندیمرضیهقزوین999

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802طاهرخانیعلیقزوین1000

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802طاهرخانینادرقزوین1001

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803احسانگرحجتقزوین1002

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803حسینیسید فرشیدقزوین1003



تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803مقدمکریمقزوین1004

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705توسلیلیالقم1005

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705عوایدیعلی رضا قم1006

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718افتخاری پورحامدقم1007

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicهاشمیاکرم الساداتقم1008

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726صفدریمحمدعلی قم1009

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725مقصودیاحمدقم1010

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803قاسمی واشوریاعظمقم1011

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726مسعودی بجستانزهرهکارگاه طراحی دوخت1012

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704کریمیامجدکردستان1013

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704نگاریوحیدکردستان1014

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705فوالدیاکبرکردستان1015

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705یوسفیجمالکردستان1016

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704خوشنوازفاطمهکردستان1017

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704شریفیامیرکردستان1018

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704کریمیجلیلکردستان1019

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704امینی فرمحمد رضاکردستان1020

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705رحیمی نژادحیدر کردستان1021

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012رستمیهادیکردستان1022

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718موچانیامیرکردستان1023

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718اسدیبیژنکردستان1024

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718حمیدیسیروانکردستان1025

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718محمدیکمالکردستان1026

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719محمد نیا علیرضاکردستان1027

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718حسینیمحمدکردستان1028

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718غنچه ایکوهسارکردستان1029

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719زارعیفریدهکردستان1030

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719محمدیبیانکردستان1031

تایید1مولد قدرت 1396071513960718رضاییآرمانکردستان1032

تایید1مولد قدرت 1396071513960718مجیدیسوران کردستان1033

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718شمسیثریا کردستان1034

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726رحیمی نژادحیدر 1035

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725رحمان وندقادرکردستان1036

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726عزیزیعطرینکردستان1037

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726محمدیبیانکردستان1038

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726اختریاردشیرکردستان1039

تاییدشلوار دوزی1396072213960726شكوهیشیواکردستان1040

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725فتاحیسیروانکردستان1041

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725شریفیامیرکردستان1042

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725زردوییجبرییلکردستان1043

تایید2مولد قدرت 1396072213960725اسدیمظفرکردستان1044

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726کریمیمحمدصدیقکردستان1045

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810اسدیمظفرکردستان1046

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان1047

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803خورشیدیپگاهکردستان1048

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803محمدیبیانکردستان1049

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802کریمیامجدکردستان1050

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803حاتمیجمال الدینکردستان1051

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803غالمینیلوفرکردستان1052

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705پورحسینی نژادنعیمکرمان1053

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705طیاری فهرجیامینکرمان1054



1055
1396070113960705بیت الهیمحدثهکرمان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1056
1396070113960705دادگسترفاطمهکرمان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1057
1396070113960705کریمی بمیامیهکرمان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704بهنام فرمهدی کرمان1058

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705متحدینراضیهکرمان1059

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705کیانیشیماکرمان1060

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705صادقیحسینکرمان1061

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705سیستانی بدوئیرضوانکرمان1062

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705علیزاده لیال کرمان1063

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان1064

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704آرونحسینکرمان1065

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705بهرامهطاهرهکرمان1066

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704صباغ زادهاسماکرمان1067

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704بهرامی رادمجتبیکرمان1068

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704رودباریرضاکرمان1069

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان1070

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726خسرویمجیدکرمان1071

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726نصاریمحمدکرمان1072

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726ارانسعیدکرمان1073

تاییدسنسورها1396071513960718ترکزادهعلیکرمان1074

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718ابراهیمی نژادابوالفضلکرمان1075

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718اسفندیاری مهنیعلیکرمان1076

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719شفیعی اپورواری نجمهکرمان1077

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719سمیعیسید علیکرمان1078

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718فرازمندفریدکرمان1079

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718فرهمندپژمانکرمان1080

تایید1مولد قدرت 1396071513960718رفیعی سربیژنمیثمکرمان1081

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726جاللیافسانهکرمان1082

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726شریف زادهسهیالکرمان1083

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726بنی اسدعلی کرمان1084

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726صرافی نژاداشكانکرمان1085

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726پورجعفری نجمهکرمان1086

تایید2تراش تخصصی1396072213960726تیموری فرمحسنکرمان1087

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725رودباریرضاکرمان1088

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726امیریعباسکرمان1089

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726کریم زاده نگاریمجتبیکرمان1090

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان1091

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725گروهی ساردوارسالن کرمان1092

تاییدشلوار دوزی1396072213960726حیدر زادهمریمکرمان1093

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726مولی زادهحسامکرمان1094

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725پورحسینی نژادنعیمکرمان1095

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726جزینی زادهاکرمکرمان1096

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726یعقوبی ساردورضاکرمان1097

تایید2مولد قدرت 1396072213960725بحرینیجوادکرمان1098

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان1099

تایید1396072913960803DREAMWEAVERطاهرنژاد جوزمفاطمهکرمان1100

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCفیروزیمحمد علیکرمان1101

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803پورجعفرینجمهکرمان1102



تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803کافیرضاکرمان1103

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803علیزاده فهرجیلیالکرمان1104

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803سیستانی بدوئیرضوانکرمان1105

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان1106

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCبی باکبرزوکرمانشاه1107

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705بیتاهمایونکرمانشاه1108

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705رسولی تبارشهریارکرمانشاه1109

تاییدتكنیک های هنری تصویربرداری1396070113960705طاهری کنگرشاهیسودابهکرمانشاه1110

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705رضویسیدبهرامکرمانشاه1111

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705نیک روش طاهره کرمانشاه1112

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705جلیلیان رستمیمرضیهکرمانشاه1113

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705جعفریمهدیکرمانشاه1114

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705دلفانی آبباریكیفرشیدکرمانشاه1115

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705بامشادیافشینکرمانشاه1116

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705چناریزهراکرمانشاه1117

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705فخریحمیراکرمانشاه1118

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396070113960705قیطرانیپرستوکرمانشاه1119

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705جمالیژالهکرمانشاه1120

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396070113960704ویسیطاهرهکرمانشاه1121

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705تابندهمجتبیکرمانشاه1122

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705رضاییانمژگان کرمانشاه1123

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705نظریشكوفهکرمانشاه1124

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704پیریمسعودکرمانشاه1125

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704احمدیسیروسکرمانشاه1126

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704سلطانی پورمظفرکرمانشاه1127

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704مرادیجوادکرمانشاه1128

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719بزرگیافشینکرمانشاه1129

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719ویسیعادلکرمانشاه1130

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719ویسیبهمنکرمانشاه1131

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726دلفانی آبباریكیفرشیدکرمانشاه1132

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719حسین آبادیعطیهکرمانشاه1134

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726رضویسیدبهرامکرمانشاه1135

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726برکاتیآرشکرمانشاه1136

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726عزتیمریمکرمانشاه1137

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726طهریرحیمکرمانشاه1138

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726نوروزنژادارسالنکرمانشاه1139

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719سلطانی پورمظفرکرمانشاه1140

تاییدژورنال شناسی1396071513960719اکبریمهینکرمانشاه1141

تاییدژورنال شناسی1396071513960719پژوتنبیانکرمانشاه1142

تاییدسنسورها1396071513960718شهسواریایرانکرمانشاه1143

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719پاداشفریدهکرمانشاه1144

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719رستمیانشهرامکرمانشاه1145

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719نیک فرجامطیبهکرمانشاه1146

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719عبدی پورشكیباکرمانشاه1147

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719ذوالفقارینسرینکرمانشاه1148

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719فتاحیعلیرضاکرمانشاه1149

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719محمدی نورفرزانهکرمانشاه1150

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719آقاییزهراکرمانشاه1151

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719خوشبختیوسفکرمانشاه1152

تایید1مولد قدرت 1396071513960718مرادیجوادکرمانشاه1153

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719رحیمیفرشتهکرمانشاه1154



تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718کریمیهاجرکرمانشاه1155

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726اشكفتی زنگنهفرحکرمانشاه1156

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726تابندهمجتبیکرمانشاه1157

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726کرجیسحرکرمانشاه1158

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726کرمیلیالکرمانشاه1159

تاییدادیوس مقدماتی1396072213960726نیک رهیسودابهکرمانشاه1160

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726منصوریاننسرینکرمانشاه1161

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725خان حسنیجوادکرمانشاه1162

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726اکبریالنازکرمانشاه1163

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726آقاییزهراکرمانشاه1164

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726خوشبختیوسفکرمانشاه1165

تایید(مقدماتی  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072213960726عزیزیکیوان کرمانشاه1166

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726کاکاییحسینکرمانشاه1167

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726محمدپورشهابکرمانشاه1168

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725زمانیناهیدکرمانشاه1169

تاییدشلوار دوزی1396072213960726حسینی زادهسوماکرمانشاه1170

تاییدشلوار دوزی1396072213960726محمدیپریا کرمانشاه1171

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725اقبالیسعیدکرمانشاه1172

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725رستمیحسینکرمانشاه1173

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725قریشیسید مهدیکرمانشاه1174

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725مرادیجوادکرمانشاه1175

تاییدکاشی کاری1396072213960726رسنمیانشهرام کرمانشاه1176

تایید2مولد قدرت 1396072213960725سلطانی پورمظفر کرمانشاه1177

تایید1396072913960803DREAMWEAVERجامه شورانیفرهادکرمانشاه1178

تایید1396072913960803DREAMWEAVERحیدریفرهمندکرمانشاه1179

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803بشیری زادپیمانکرمانشاه1180

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803یزدانیبهارهکرمانشاه1181

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810آزاد بختشهابکرمانشاه1182

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810پروانه احمد کرمانشاه1183

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810رستمیان شهرام کرمانشاه1184

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810طهری رحیم کرمانشاه1185

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810محمدپورشهابکرمانشاه1186

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802رحیمینوش افرینکرمانشاه1187

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803فرشادیانمحمدمسعودکرمانشاه1189

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803ویسی دیاربهمنکرمانشاه1189

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803ساری اصالنیشیالکرمانشاه1190

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803نوذریشكوفهکرمانشاه1191

تایید1برق خودرو 1396072913960802کبودیفرزادکرمانشاه1192

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803پژوتنبیانکرمانشاه1193

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803مرادیاسماعیلکرمانشاه1194

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803اکبریالنازکرمانشاه1195

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803رحیمیفرشتهکرمانشاه1196

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803عینیپریسا کرمانشاه1197

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803مسعودی پویاالهامکرمانشاه1198

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803رستمیحسینکرمانشاه1199

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCحسن زادهمجید کهگیلویه و بویراحمد1200

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1201

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705کرمی چهار راه گشین پروانه کهگیلویه و بویراحمد1202

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705تقوایی نیاسید ااحسان اله کهگیلویه و بویراحمد1203

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1204

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719خورشیدیعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1205



تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد1206

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719رحیمی کشكولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1027

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1208

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد1209

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718سبزپورمژگانکهگیلویه و بویراحمد1210

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicرحیمی کشكولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1211

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1212

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726فرشته نژادفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1213

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1214

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725اکبرزادهغالمعباسفارس1215

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1216

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1217

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1218

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1219

تایید1برق خودرو 1396072913960802محمد پورذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1220

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1221

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1222

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803کرمی چهار راه گشین پروانه کهگیلویه و بویراحمد1223

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1224

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1225

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1226

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1227

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802بهره برکمالکهگیلویه و بویراحمد1228

1229
1396070113960705فضلیسمیهگلستان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704جاللی نژادحمیدگلستان1230

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704هدایت پناهرحمانگلستان1231

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705عمادالدینینعمت الهگلستان1232

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705عجمحامگلستان1233

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705غیاثیاحمدگلستان1234

تاییدECT-AL4گیربكس اتوماتیک 1396070113960704مزیدیحمیدرضاگلستان1235

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704کیش حضرت سلطاناحمد گلستان1236

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1396070113960704جهان تیغعلی اصغرگلستان1237

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726شعبانیحسینعلیگلستان1238

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719فضلیسمیهگلستان1239

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726سرایلوعلیگلستان1240

تاییدسنسورها1396071513960718یازرلومحمدگلستان1241

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718هیجانی علی گلستان1242

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718شاهدوستمهرانگلستان1243

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719پورقاسممهدیگلستان1244

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718آبارعبدالسلیمگلستان1245

تایید1مولد قدرت 1396071513960718قره خانیمحمدتقیگلستان1246

1247
1396072213960726پورقاسممهدیگلستان

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725حجازی نژادسید حسنگلستان1248

تاییدکاشی کاری1396072213960726خسرویعصمتگلستان1249

تاییدکاشی کاری1396072213960726مالشاهیجوادگلستان1250

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726ممشلیمعصومهگلستان1251

تایید2مولد قدرت 1396072213960725قره خانیمحمدتقیگلستان1252

تایید1396072913960803DREAMWEAVERصدیقیعبدالوهابگلستان1253

تایید1396072913960803DREAMWEAVERنیک مرادمریمگلستان1254



تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802دولتی نودهفرشتهگلستان1255

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802گالبینسرینگلستان1256

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803مفیدیعیدمحمدگلستان1257

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان1258

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802غیاثیاحمدگلستان1259

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCشادبهرمجیدگیالن1260

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704ضیا شمسعلیرضاگیالن1261

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704مشعوفعلیگیالن1262

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704علیرضانژاد گوهردانیاسماعیلگیالن1263

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1264

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705ترابی سبزواریمعصومهگیالن1265

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705مصطفی پور سسمسیپلیالگیالن1266

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704سحرخیز توچائیمسعودگیالن1267

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704منافی اصلیفرهادگیالن1268

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705بابائیمحمودرضاگیالن1269

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705یوسف پورمحمدرضاگیالن1270

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704رفعتیقادرگیالن1271

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704زنگنه محلهکاظمگیالن1272

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704صالحیحسینگیالن1273

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718امینی رادرامین گیالن1274

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن1275

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1276

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718ظهیری ریکروح الهگیالن1277

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718ناطقیحسنگیالن1278

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719قنبرنیابیژنگیالن1279

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719شادکام کلیمانیمحمودگیالن1280

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396071513960719نصیری قلعه بینحامدگیالن1281

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719فداییرقیهگیالن1282

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726کارجویاننسترنگیالن1283

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1284

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1285

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718پیله ورعزیزگیالن1286

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718شادبهرمجیدگیالن1287

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719حاجی کریماحیاگیالن1288

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718بهزاد خوشگوییمحمودگیالن1289

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719زاهدی راداحمدگیالن11290

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719ندافیانمجتبیگیالن1291

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718بخشندهمحمد رضاگیالن1292

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718خوش سروراحیاگیالن1293

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396071513960718سلمانی چوبرجعفرگیالن1294

تایید1مولد قدرت 1396071513960718سعادت میر قدیمسید تقیگیالن1295

1296
1396072213960726علیزاده شاد فومنیشاهینگیالن

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725ضیا شمسعلیرضاگیالن1297

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725شادبهرمجیدگیالن1298

1299
1396072213960726مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2تراش تخصصی1396072213960726محمدکاظمیخیرالهگیالن1300

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725صالحیحسینگیالن1301

تاییدشلوار دوزی1396072213960726عزیزی سرملیزهرا گیالن1302

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725عرفانیانایوبگیالن1303



تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725قاطعی فرمحمدرضاگیالن1304

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725هاشمی فومنیمحمدابراهیمگیالن1305

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725صادقیمهرانگیالن1306

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725حاجی کریماحیاءگیالن1307

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725ناطقیحسنگیالن1308

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726حسن پور طوالرودحمیراگیالن1309

تاییدکاشی کاری1396072213960726آذریانفرزادگیالن1310

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725پورمحمدسمانهگیالن1311

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725یوسف پورمحمدرضاگیالن1312

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726امینی رادرامینگیالن1313

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726صفری نژادنسیماگیالن3124

تایید1396072913960803DREAMWEAVERمحمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1315

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCحسین زاده کاسانیلیالگیالن1316

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802فالح پورسالكویهفرزانهگیالن1317

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802لطیفیمهیارگیالن1318

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803خلیلی ویشكاسوقهمریمگیالن1319

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802نصیری قلعه بینحامدگیالن1320

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802پورامینی ناوعزیزگیالن1321

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802مشعوفعلیگیالن1322

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1323

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803ندافیانمجتبیگیالن1324

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803اکباتانی نژادشبنمگیالن1325

تایید1مكالمه موضوعی انگلیسی 1396072913960803زاهدی راداحمدگیالن1326

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803ناطقیحسنگیالن1327

1328
1396070113960705محمودیسعیدلرستان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1329
1396070113960705نعمت الهیهادیلرستان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییداصول حفاظت ماشین های الكتریكی1396070113960704نعمت الهیحسینلرستان1330

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704رستمی  نورآبادیاقباللرستان1331

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704اسماعیلیاسفندیارلرستان1332

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704مرادپورهومانلرستان1333

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705رستمیمصطفیلرستان1334

تایید1نقاشی خودرو 1396070113960704شاه منصوریمسعودلرستان1335

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718همتیمیثملرستان1336

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719کوچكیمحمد رضالرستان1337

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718نیریحسینلرستان1338

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719پایمردعلیلرستان1339

تاییدتكنولوژی بتن1396071513960718یاراحمدیجلیللرستان1340

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726نعمتیمحسنلرستان1341

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718معتمدیرضالرستان1342

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719بهمنیعلیلرستان1343

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396071513960719منصوریصدیقه لرستان1344

تاییدHTMLکد نویسی 1396071513960719محمدی نیافاطمه لرستان1345

1346
1396071513960719عزیزی چشمه کبودمحمدلرستان

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396071513960719عالی پورمهردادلرستان1347

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718ساالروندلیاللرستان1348

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicنورائیسامانلرستان1349

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726یعقوبزادهکبریلرستان1350

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725قنبرپوررضالرستان1351



تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشكاری1396072213960726عزیزی چشمه کبودمحمدلرستان1352

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725رستمی نورآبادیاقباللرستان1353

تاییدشلوار دوزی1396072213960726دهستانیشهربانولرستان1354

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725نعمت الهی حسینلرستان1355

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726نعمت الهیهادیلرستان1356

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725اسماعیلیاسفندیارلرستان1357

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725مرادپورهومانلرستان1358

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726بیگی نژادمحمدباقرلرستان1359

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726عالی پورمهردادلرستان1360

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726رستمیمصطفیلرستان1361

تایید1برق خودرو 1396072913960802قنبرپوررضالرستان1362

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810گودرزیوحیدلرستان1363

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802الهی نژادعلیلرستان1364

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802مختاری فردامیرلرستان1365

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802مسلمیعلیلرستان1366

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396072913960803رستمی  نورآبادیاقباللرستان1367

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705جبرئیل زادهمحمدرضامازندران1368

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704جهانشاهیعسگریمازندران1369

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704قدمی نجارکالییهادیمازندران1370

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704علیجان زاده تنكابنیهمایونمازندران1371

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704مصطفویعلیمازندران1372

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705ساغریزهرامازندران1373

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705خالقی مقدمفاطمهمازندران1374

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705میرباقر لیال مازندران1375

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705نصرتی وجیهه مازندران1376

تاییدسوخت نگاری1396070113960705سیرادقی کیساریمطهرهمازندران1377

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704کاظمیلطف الهمازندران1378

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705تقی زادهاکرممازندران1379

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705اسكندریامیدمازندران1380

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705رضایی اوریمیحجت اهللمازندران1381

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705کاظمی مجردعباسمازندران1382

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718شمس امیریخسرومازندران1383

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718نعمتیاحمدمازندران1384

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718پورعباس کتی سریحمیدمازندران1385

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719رزاقی دارابیحدیثهمازندران1386

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726کاظمی مجردعباسمازندران1387

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726محمدزاده مشائیفیروزهمازندران1388

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726میری متانكالییسیده خدیجهمازندران16389

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1390

تاییدژورنال شناسی1396071513960719عربفاطمهمازندران1391

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718قراپازکی خیلیعلیمازندران1392

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396071513960718قنبریحامدمازندران1393

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719رحمانیمحمد علیمازندران1394

تاییدطراحی معماری با نرم افزار اسكچ آپ1396071513960719قلیچمحمودمازندران1395

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718جبرئیل زادهمحمدرضامازندران1396

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718کوثری لنگریمسلممازندران1397

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718گیالنیحسینمازندران1398

1399
1396071513960719فتحیسید حمید مازندران

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید1مولد قدرت 1396071513960718عباسیمحمدرضامازندران1400

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396071513960719ملکمعصومهمازندران1401



تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718خالقی مقدمفاطمهمازندران1402

1403
1396072213960726مقیم نژادزهرهمازندران

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول طراحی معماری1396072213960726رحمانیمحمد علیمازندران1404

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725اسدیپرویز مازندران1405

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725خلیلیمحسنمازندران1406

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725منصوری نیاسید صادقمازندران1407

تاییدشلوار دوزی1396072213960726خادمیانمنیرهمازندران1408

تاییدشلوار دوزی1396072213960726صادقی رقیه مازندران1409

تاییدشلوار دوزی1396072213960726عزیزی اعظممازندران1410

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725اصغرپورحسینمازندران1411

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1412

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725صدیقیمحمدرضامازندران1413

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725گیالنیحسین مازندران1414

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725جبرئیل زادهمحمدرضامازندران1415

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725سیرادقی کیساریمطهرهمازندران1416

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396072213960725غالمكار علی آبادیلیالمازندران1417

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726باد کوبیشمسیمازندران1418

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726خالقی رستمكالییفاطمهمازندران1419

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396072213960726دژکامسعیده ساداتمازندران1420

تایید(شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی 1396072213960725بهادریمحمد مهدیمازندران1421

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803میرحمزهسیده عفتمازندران1422

تایید1برق خودرو 1396072913960802جمالیسید حمزهمازندران1423

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810اصغرپورحسینمازندران1424

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802شجاعیفرزادمازندران1425

تاییدکاربردتعمیرات مدارات الكترونیک درماشینهای لباسشوئی1396072913960802خداجومهدیمازندران1426

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803ملكی مجداعظممازندران1427

تاییدCNGنصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو 1396072913960802وجدانی بیدرونیبابکمازندران1428

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803میرباقریسید حامدمازندران1429

تاییدآبگرمكن دیواری گازسوز1396070113960704رحیمیعلیمرکزی1430

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704جاویدان فربهناممرکزی1431

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی 1396070113960704میرزاییجوادمرکزی1432

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705نجفی  زادهنواب مرکزی1433

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705صفرابادی فراهانیعلیمرکزی1434

تایید(Module T.AL.3)جوشكاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396070113960705مختاریبهراممرکزی1435

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705میر شفیعینسرینمرکزی1436

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704بزم آمونحمیدمرکزی1437

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396070113960704شاکریحامدهمرکزی1438

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705عیاشیزهرامرکزی1439

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705حسنیسعیدمرکزی1440

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705دانایی فردمهدیمرکزی1441

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1396070113960705عباسیمحمدمرکزی1442

تاییدمتالوگرافی فوالدها و ساختار جوشكاری شده1396070113960705شیخی مهرابادی مسعودمرکزی1443

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705شهبازیاشرفمرکزی1444

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718زارعیرضامرکزی1445

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718کمال آبادیفاطمهمرکزی1446

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718نادریحمیدمرکزی1447

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396071513960726شهبازیاشرفمرکزی1448

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719بزم آمونحمیدمرکزی1449

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726حق پرستمحمد جوادمرکزی1450

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719جعفریمحمدرضامرکزی1451



تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726اکبریمیثممرکزی1452

تاییدE3جوشكاری قطعات طبق دستورالعمل 1396071513960726مختاریبهراممرکزی1453

تاییدژورنال شناسی1396071513960719باقری زهرا مرکزی1454

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1396071513960718صحرائیاکبرمرکزی1455

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719حقانیسمیهمرکزی1456

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719عطاریانزهرامرکزی1457

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719عطاریانشهیده خاتونمرکزی1458

1459
1396072213960726خادم زادهنجمامرکزی

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1460
1396072213960726کریمی آشتیانی مریممرکزی

MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدالكترونیک کاربردی1396072213960725نوبختغالمرضامرکزی1461

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725احمدیمرتضی مرکزی1462

1463
1396072213960726سعیدیگل برگمرکزی

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725عیسی آبادی  فاطمهمرکزی1464

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396072213960725میرزاییفاطمهمرکزی1465

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396072213960726باقریزهرامرکزی1464

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726عیاشیزهرامرکزی1467

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396072213960726کریمیفخرالساداتمرکزی146

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810خلیلی درمنیالهاممرکزی1469

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396072913960810غالمیبانومرکزی1470

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810کریمیفخرالساداتمرکزی1471

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396072913960803حاج امیری خورشیدیفاطمهمرکزی1472

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803دانایی فردمهدیمرکزی1473

تاییدنرم افزار لومیون1396072913960803عباسیمحمدمرکزی1474

تاییدA مقدماتی 1396070113960704PLCاحمدیداریوشهرمزگان1475

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396070113960704حسینیسید مهدیهرمزگان1476

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705محیاپور لریفیروزههرمزگان1477

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705ژالهرویاهرمزگان1478

تاییدرودوزی های سنتی1396070113960705عسكری پور حسن آبادسمیههرمزگان1479

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396070113960704حاج محمدیآیتهرمزگان1480

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719حمیدیبابکهرمزگان1481

تاییدآفات وبیماریهای درختان میوه1396071513960719رنجبریمریمهرمزگان1482

تاییدنقاشی روی شیشه1396071513960718انوریشیالهرمزگان1483

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت1396072213960725احمدیداریوشهرمزگان1484

تایید2تراش تخصصی1396072213960726حمیدیبابکهرمزگان1485

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725امانیرضاهرمزگان1486

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396072213960725امیری دوماریمحسنهرمزگان1487

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725باللی کنتكانیکاظمهرمزگان1488

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725حسن نژادمحمدابراهیمهرمزگان1489

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725علیزاده شلمانیمحمدرضاهرمزگان1490

تاییدB مقدماتی 1396072913960802PLCرضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1491

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802پسندی پورسولمازهرمزگان1492

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1493

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803انوریشیالهرمزگان1494

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803عسكری پور حسن آبادسمیههرمزگان1495

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810عبداللهیحواهرمزگان1496

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1396072913960803محمدیعایشه هرمزگان1497

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1396072913960802حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1498

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396072913960802حسینیسید علی اصغرهرمزگان1499



تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802بهنامیاصغرهرمزگان1500

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802جلیلیابراهیمهرمزگان1501

تایید(پیشرفته) تعمیرات تخصصی موبایل1396070113960705میرزاییسعید همدان1502

1503
1396070113960705احمدی رشادتعلیهمدان

CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1396070113960705جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1504

تاییدتكنیكهای راندو در معماری1396070113960705فتحیان راسخعلیهمدان1505

تایید(مقدماتی)چهل تكه دوزی 1396070113960705کزازیخدیجههمدان1506

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705زرین وفاعلیرضاهمدان1507

تاییدسوخت نگاری1396070113960705ترکمنسهیالهمدان1508

تاییدسوخت نگاری1396070113960705زندیلیالهمدان1509

تاییدطراحی مقدماتی1396070113960705گودرزیزهراهمدان1510

تاییدLCDطراحی و ساخت میزهای 1396070113960704زنگنه بید کرپهحسنهمدان1511

تاییدعكاسی دیجیتال پرتره1396070113960705مرادیفاطمههمدان1512

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705مقدسیعباسهمدان1513

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012مرادینرگسهمدان1514

تایید1396071513960719SQL SERVER 2012والی خواهندا همدان1515

تاییداتصاالت چوبی1396071513960718گمارمرضیههمدان1516

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719آذر طوسسعیدهمدان1517

تاییداندازه گیری مقدماتی1396071513960719قربانی بهادرمسعودهمدان1518

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726فتحیان راسخعلیهمدان1519

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396071513960726فریدنیامحیدهمدان1520

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719سوریعلیرضاهمدان1521

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719مرادی سیارعصمت همدان1522

تاییدروشهای ارائه مطلب1396071513960719ملكیحسینهمدان1523

تاییدسنسورها1396071513960718مقدسیعباسهمدان1524

تاییدسنسورها1396071513960718نظری منظوراسماعیلهمدان1525

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicاسكندریسعیدههمدان1526

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicعسگری نویدزهراهمدان1527

تایید1396072213960726CCNA course2 router basicملكیحسینهمدان1528

1529
1396072213960726سیفعلیرضاهمدان

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726شهبازیامین دختهمدان1530

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726گلشنیمعصومههمدان1531

تایید2تراش تخصصی1396072213960726کرمیعلی همدان1532

تایید2تراش تخصصی1396072213960726وزینی افشارمصطفی همدان1533

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725اسدبیگیمهدیهمدان1534

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725زرین وفاعلیرضاهمدان1535

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396072213960725کریمیاحمدهمدان1536

تاییدشلوار دوزی1396072213960726لطفیانمریمهمدان1537

تاییدطراحی تأسیسات الكتریكی ساختمانهای مختلف1396072213960725مقدسیعباسهمدان1538

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726عابدیآرزوهمدان1539

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726عباسی پریاهمدان1540

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726مرادیهمحسن همدان1541

تاییدطراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی1396072213960725الوندیجابرهمدان1542

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1396072213960725مجیدیرسولهمدان1543

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726بهرامی مهرحمیدهمدان1544

تاییدمونتاژ قطعات1396072213960726محمدیروح الههمدان1545

تایید1396072913960803DREAMWEAVERآروانهفاطمههمدان1546

تاییدادیوس پیشرفته1396072913960803احمدی مهراورمریم همدان1547

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396072913960802الیاسیعلیرضاهمدان1548



تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803حسینیمجتبیهمدان1549

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803زرین وفاعلیرضاهمدان1550

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803محمدیروح الههمدان1551

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396072913960810کریمیاحمدهمدان1552

تایید(پیشرفته  )تكنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396072913960803مرادیفاطمههمدان1553

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802باقریحمیدهمدان1554

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802سلگیسعیدهمدان1555

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396072913960802فاطمی یارسعیدهمدان1556

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396072913960803گمارمرضیههمدان1557

تاییدنقشه خوانی صنعتی1396072913960803خلیلیعباسهمدان1558

تاییدروشهای ارائه مطلب1396070113960705اسحقیتغمهیزد1559

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705دامكی علی ابادمحمدرضایزد1560

تایید1مكالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396070113960705فتاحی بافقیمحمد جوادیزد1561

تاییدLab View کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 1396071513960718افضلیمصطفییزد1562

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1396071513960718فتاحی بافقیمحمد جوادیزد1563

تاییدLevel IIبازرسی جوش بروش چشمی 1396071513960726محمدی بغدادآبادیامیدیزد1564

تایید(مجازی-  غیرحضوری 2تحلیل مدارهای الكترونیكی پیشرفته 1396071513960719دهقانی اشكذریمحمدحسینیزد1565

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719زارع بیدکیهادییزد1566

تایید+Aتكنسین فنی سخت افزار 1396071513960719طایفیسعیدهیزد1567

تاییدژورنال شناسی1396071513960719زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1568

تاییدژورنال شناسی1396071513960719زارعشاهیفاطمهیزد1569

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396071513960718انصاریسمیه یزد1570

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719گندم مالمیریمرجانیزد1571

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719مطهریعصمتیزد1572

تاییدHDکار با دوربین 1396071513960719وفائیانشهربانویزد153

1574
1396071513960719خادم زادهخلیلیزد

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1575
1396072213960726دهقانی اشكذریمحمد حسینیزد

بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد1576

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396072213960726سلطان عطارزهره یزد1577

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396072213960726رفیعی مجومرداعظمیزد1578

تایید1396072913960803DREAMWEAVERزارع بیدکیهادییزد1579

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803چاکرالحسینیحمیدیزد1580

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396072913960803یعقوب زاده ابرقوییجوادیزد1581

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1396072913960803صمصام آباداعظمیزد1582

تاییدجوشكاری با قوس الكتریكی دستی1396072913960802پارسائیانسیدرضایزد1583

تاییدمعرق مقدماتی1396072913960810طباطباییمعصومه الساداتیزد1584



وضعیت ثبت نام


