
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمت

	1396020213960206محمودیانعبدالقادرآذربایجان شرقی ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

B مقدماتی 1396020213960206PLCفیروزی آبریزعلی اکبرآذربایجان شرقی

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206گوهری نیااسرافیلآذربایجان شرقی

	-13960209139602122پوریعقوبیمیرصمدآذربایجان شرقی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )نوریابوالفضلآذربایجان شرقی

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecرضاییمهدیآذربایجان شرقی

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212سعیدآبادیانمحمودآذربایجان شرقی

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213حسن پورعلی اکبرآذربایجان شرقی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220قهرمانپورمهدیآذربایجان شرقی

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212مسعودیمحمد رضاآذربایجان شرقی

روشهای ارائه مطلب1396020913960213روشنیعلیآذربایجان شرقی

سیستم اعالم حریق1396020913960212فیروزی آبریزعلی اکبرآذربایجان شرقی

سیستم اعالم حریق1396020913960212مهدویجعفرآذربایجان شرقی

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213ولی پورعلیرضاآذربایجان شرقی

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213نعمتیبهزادآذربایجان شرقی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212جهان آرا ایزدی دولت آذربایجان شرقی

1396020913960212توطنیامیدآذربایجان شرقی
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد
کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212شیرین آبادیمحمدرضاآذربایجان شرقی

1مولد قدرت 1396020913960212طالب نژادداودآذربایجان شرقی

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213سلطان حسینیمحمدآذربایجان شرقی

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213شیخ زادهقهرمانآذربایجان شرقی

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213فریدیودودآذربایجان شرقی

1396021613960220شیمی ملکیداودآذربایجان شرقی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

پیشرفته1396021613960220plcعبدالهیاصغرآذربایجان شرقی

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220حسینی پسته بگلونیلوفرآذربایجان شرقی

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227قاسم زاده ستوبادیسعیدآذربایجان شرقی

2تراش تخصصی1396021613960220برزگریحسینآذربایجان شرقی

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219رنجپورشهرامآذربایجان شرقی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220جهان سریولیآذربایجان شرقی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نوریابوالفضلآذربایجان شرقی

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220فروغیمهرانآذربایجان شرقی

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219اسدزادهزین العابدینآذربایجان شرقی

HTMLکد نویسی 1396021613960220عباسی کلیبرفریباآذربایجان شرقی

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220نجات بخشرقیهآذربایجان شرقی

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220نعمتیبهزادآذربایجان شرقی

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220اصغری فاضلرقیهآذربایجان شرقی

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220چوبان کلیبرمهدیهآذربایجان شرقی

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219طالب نژادداودآذربایجان شرقی

96دعوتنامه مربیان  اردیبهشت ماه 



آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227سلیمیامینهآذربایجان شرقی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227نقیلوییعلیآذربایجان شرقی

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227رمضانیبهنامآذربایجان شرقی

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226قهرمانیعلیرضاآذربایجان شرقی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303عبدیمرتضیآذربایجان شرقی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227داداشی خالصبهرامآذربایجان شرقی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227نصیریپریساآذربایجان شرقی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227نوریابوالفضلآذربایجان شرقی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227پاشاییناصرآذربایجان شرقی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227زندییوسفآذربایجان شرقی

خودروهای هیبردی1396022313960226سرباز جمشیدامینآذربایجان شرقی

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226کیومرزیهادیآذربایجان شرقی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226ذوالقرنیعبادالهآذربایجان شرقی

1فرز کاری سطح  1396022313960303خمسهجبارآذربایجان شرقی

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226اصالنیموسیآذربایجان شرقی

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302رمضانیبهنامآذربایجان شرقی

1396023013960303FLASHشیمی ملکیداودآذربایجان شرقی

1396023013960303FLASHنوریابوالفضلآذربایجان شرقی

1396023013960303ILLUSTRATORشیرینینیرآذربایجان شرقی

1396023013960302LOGOجاللیعلیرضاآذربایجان شرقی

1396023013960302LOGOمهدویجعفرآذربایجان شرقی

الکترونیک کاربردی1396023013960303ثابت قدمحسین آذربایجان شرقی

1396023013960303باقیصمد آذربایجان شرقی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303نصیریپریساآذربایجان شرقی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303اکبر زادهمجیدآذربایجان شرقی

1396023013960302اصالنیموسیآذربایجان شرقی
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302سربازیحسنآذربایجان شرقی

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303کریمیعزیزهآذربایجان شرقی

هرس درختان میوه1396023013960303صدریمهردادآذربایجان شرقی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206افسونآکو آذربایجان غربی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206بالکی پورقادرآذربایجان غربی

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206احمدی پهلوانحمیدآذربایجان غربی

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206شیخ بگلویوسفآذربایجان غربی

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206محمدیفرخآذربایجان غربی

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206الهیاریمحمدرضاآذربایجان غربی

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )چراغ پور قشونیلیالآذربایجان غربی

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )رستمیفاطمهآذربایجان غربی

1396020913960213DREAMWEAVERجانفدای حقیقتفریباآذربایجان غربی

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212فخرآذرمحبوبآذربایجان غربی



(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213رحمانیجعفرآذربایجان غربی

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220حمیدیولیآذربایجان غربی

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213حسین زاده ماکوییعلیآذربایجان غربی

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213شکارلوسیدمرتضیآذربایجان غربی

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212کاظمیکاوهآذربایجان غربی

1مولد قدرت 1396020913960212محمودیسامانآذربایجان غربی

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213افسونآکوآذربایجان غربی

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220حاجی محمدییوسفآذربایجان غربی

2تراش تخصصی1396021613960220ایمانی خانشانولیآذربایجان غربی

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219حقیعلیآذربایجان غربی

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219امامویردیشادیآذربایجان غربی

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219تخت فیروزهسعیدآذربایجان غربی

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219خشکباری رضاییهسیماآذربایجان غربی

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219شکریصدیفآذربایجان غربی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303محمدزادهشیداآذربایجان غربی

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226دالوریتوحیدآذربایجان غربی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226تنیدهمجتبیآذربایجان غربی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226رشیدیجعفر صادقآذربایجان غربی

کالژ سوزن بافت1396022313960227صادقی سعیدلومعصومهآذربایجان غربی

1396023013960303FLASHنوروزی گوزللوفاطمهآذربایجان غربی

1396023013960303ILLUSTRATORاصل افروزیافشینآذربایجان غربی

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303کثیریمهرداد آذربایجان غربی

الکترونیک کاربردی1396023013960303صبوریسامانآذربایجان غربی

الکترونیک کاربردی1396023013960303عمرانیتوحیدآذربایجان غربی

1396023013960303الهیاریمحمدرضاآذربایجان غربی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303حقیعلیآذربایجان غربی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302آصف نیاپیمانآذربایجان غربی

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302وصالیمهدیآذربایجان غربی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303سید خضریبابکآذربایجان غربی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303فرومندیمعصومه آذربایجان غربی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303حسین زادهلیالآذربایجان غربی

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303جعفرزادهرقیهآذربایجان غربی

	1396020213960206فرهودیزادهعوضاردبیل ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206اسدالهیولیاردبیل

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206ظهوری ساقادر اردبیل

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206اسدی شریفبهبوداردبیل

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206کوهیبهروزاردبیل

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212اسدالهیولیاردبیل

اصول طراحی معماری1396020913960213محمدیضیاءالدین اردبیل

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213ماهربیگدیلوعلیاردبیل



طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212نوروزیعطا الهاردبیل

مبانی رنگ1396020913960213خیاطیصغری اردبیل

1مکانیک عمومی1396020913960213اسکندرپورسعیداردبیل

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213حیدریاحمداردبیل

1396021613960220MS PROJECT 2010عالی نقی پورعلیاردبیل

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220زندگیگلواسالماردبیل

ادیوس مقدماتی1396021613960220محمدزادهرقیهاردبیل

ادیوس مقدماتی1396021613960220مناف زادهفرانکاردبیل

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219محمدیبهروزاردبیل

2تراش تخصصی1396021613960220اسمعیلیعلیاردبیل

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219شوقیاسکندراردبیل

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219فرجیایرجاردبیل

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219قنبریطیاراردبیل

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219شجاعی پتلومطلباردبیل

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219شیرین زادهداوداردبیل

2مولد قدرت 1396021613960219پناهپورحبیب الهاردبیل

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219اصغریرقیهاردبیل

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219پارساحمیدهاردبیل

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219رنجبرگیگلوسعیداردبیل

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219بهروزداوراردبیل

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226شجاعی پتلومطلباردبیل

ادیوس پیشرفته1396022313960227محمدزادهرقیهاردبیل

LSاینورتر و سروو 1396022313960226صدیقی اضماره سفتیمحسناردبیل

LSاینورتر و سروو 1396022313960226فرجیایرجاردبیل

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226رستمی مغانلوبیت الهاردبیل

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226سروریشهراماردبیل

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227عموییعلیاردبیل

کالژ سوزن بافت1396022313960227محمدیمالکهاردبیل

کالژ سوزن بافت1396022313960227مرادیانآرزواردبیل

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226امامیبهروزاردبیل

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302قاسم زاده قره قیهحسین اردبیل

1396023013960303FLASHعشقیمهیناردبیل

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302جوادی زارعجابراردبیل

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302باقریاناکبراردبیل

1396023013960302مهرورزسیامکاردبیل
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302سیدابراهیمیبهراماردبیل

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303خیاطیصغریاردبیل

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303اعترافیسعیداردبیل

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303کیانی وراغولافشیناردبیل

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303مددیابراهیماردبیل

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303نسیمیمهدیاردبیل



   سیستم انتقال قدرت1396020213960206دولت آبادیسیدمیثماصفهان

	1396020213960206مومنیمجیداصفهان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396020213960206هیئت اصفهانیفرهاداصفهان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206حسینیایرجاصفهان

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206حسینی دارانیفریبااصفهان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206فریورمریماصفهان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206خداشناسمه جبیناصفهان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206شرفیاعظماصفهان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206شیخی بیدگلیسمیهاصفهان

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206آسوده آرانیمحمد تقیاصفهان

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206صالحی ابریسید حسیناصفهان

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )افالکیسارااصفهان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220گنجی فردناهیداصفهان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عبداللهیفرهاداصفهان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عسکریهوشنگاصفهان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213محمدیمهدیاصفهان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213مقصودیمالکاصفهان

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212صفریانمحموداصفهان

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212فروغیعلیاصفهان

2برق خودرو  1396020913960213فتاحیجواداصفهان

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213صادقی گنجهمحمد حسناصفهان

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212طاهریبهجتاصفهان

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212فخارزاده نایینیحوریهاصفهان

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212ملکیان نایینیزهرااصفهان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213دولت آبادیسیدمیثماصفهان

سیستم اعالم حریق1396020913960212رضادختمحسناصفهان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213جلوانی اصفهانیمحمداصفهان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213نادری نایینیفرخاصفهان

1396020913960212اورک شیرانیمرضیهاصفهان
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

1396020913960212الیقیاحمدرضااصفهان
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

1396020913960212محسنیسمیهاصفهان
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

مبانی رنگ1396020913960213خوش حسابزهرااصفهان

1مکانیک عمومی1396020913960213زندوانیابوذراصفهان

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان

1396021613960220جلوانی اصفهانیمحمداصفهان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012



1396021613960220موسویمحبوبهاصفهان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
1396021613960220MS PROJECT 2010عزتیالهاماصفهان

پیشرفته1396021613960220plcاعتدالی حبیب آبادیمحمد رضااصفهان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220اقلیانیغالمعلیاصفهان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220اکبری قلعه شاهرخخدیجهاصفهان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220قاسمیحامداصفهان

2تراش تخصصی1396021613960220جاللیانعلیاصفهان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219پوربافرانیمحموداصفهان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219توکلیسعیداصفهان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219مالئی اردستانیمحسناصفهان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219مالیی اردستانیمحمد هادیاصفهان

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220ایرانی نهچیریحامداصفهان

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220صابریوحیداصفهان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219بابائی زادهمحمدرضااصفهان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219مومنیمجیداصفهان

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220بایعیابوالفضلاصفهان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220بهرامیزهرااصفهان

معرق مقدماتی1396021613960227یوسفیانزهرهاصفهان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219رضاییعوضاصفهان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219صادقیغالمرضااصفهان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227ثناییسید مهدیاصفهان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227گندمیان دیزچهعباساصفهان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227هوشنگیضیاءاصفهان

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226رضادختمحسناصفهان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226نادری نظنزیلیالاصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303آقاییاکبراصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303الهامیفهیمهاصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303رحیمی صادقمریماصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303طاهریاحمداصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303محمدیمهدیاصفهان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303محمدی سیچانیمهشیداصفهان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227ذاقلی تجرهمهیناصفهان

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226بابائی زادهمحمدرضااصفهان

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226شفیعی اردستانیمحمد صادقاصفهان

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان

کالژ سوزن بافت1396022313960227باغستانی آرانیجنت خانماصفهان

کالژ سوزن بافت1396022313960227خداشناسمه جبیناصفهان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226خرمیانحسیناصفهان

مدیریت باغات میوه1396022313960227حسینیفریبااصفهان

1396023013960303FLASHاکبری قلعه شاهرخیخدیجه اصفهان



(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303بهزادیداوداصفهان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303مجیدیمصطفیاصفهان

1396023013960303فریورمریماصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303نیلفروش زادهعلیرضااصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302توکلی طرقیعلیاصفهان

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302نصرآزادانیبهاراصفهان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303سبحانی مهراکرماصفهان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303کساییزینباصفهان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303خلیلی پور ناقانییوسف اصفهان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303عباسی چم چنگیحیدراصفهان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303فخارزاده نایینیحوریهاصفهان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303هیئت اصفهانیفخرالدین اصفهان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303یوسفی عباس اصفهان

سنسورها1396023013960303هادیمهدیاصفهان

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302زاهدیمرتضیاصفهان

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302نژادمحمدیاسماعیلاصفهان

1396023013960302زارعانحمیداصفهان
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

1396023013960302سلطانیانمرتضیاصفهان
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303جندقیان بیدگلیطاهرهاصفهان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303صفاری پورفاطمهاصفهان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302رضایی آدریانیسیامکاصفهان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303زنگنهپرویناصفهان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303عسکریهوشنگاصفهان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303مقصودیمالکاصفهان

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان

هرس درختان میوه1396023013960303معمارسعید اصفهان

	1396020213960206اسالمی مقدماسفندیارالبرز ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xباقریمیثمالبرز

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLحسینیسید قاسمالبرز

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206ابراهیمیجعفرالبرز

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206لطیفیحمیدالبرز

قالب بندی ساختمان1396020213960206محمدیناصرالبرز

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206حبیب پورنبی اله البرز

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206قنبری گروسیمرتضی البرز

	-13960209139602122عبداللهی امانیمحمودالبرز آکواترونیک –مدیریت منابع آب 



	-13960209139602122قنبری گروسیمرتضیالبرز آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

1396020913960213DREAMWEAVERکمالینیماالبرز

1396020913960213DREAMWEAVERگله بسیاریمهدیهالبرز

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212محمدیناصرالبرز

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213پهلوانیعلی رضاالبرز

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220اسدالهی مهرخدیجهالبرز

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213دهنویمحمودالبرز

1396020913960212رنجبراسالمالبرز
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212ل کساییعلیالبرز

1396020913960212گرجیمهرانالبرز
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212بخشیمهردادالبرز

1مکانیک عمومی1396020913960213آقازادهصمدالبرز

1مکانیک عمومی1396020913960213امیدیجعفر البرز

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213احمدیمحمدرضا البرز

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213حسینقلی زادهعلیرضاالبرز

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220پیشگاهیرضاالبرز

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227رادپورامیرالبرز

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227اسماعیلیمحمدالبرز

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219بورصادقیسید اسحاقالبرز

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219حسینیسیدقاسمالبرز

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219رضااهرابیعبدالهالبرز

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نعمتیسهیالالبرز

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220فیروزیفرهادالبرز

1396022313960303KET 2شافعیآریوالبرز

1396022313960303KET 2معدنیپژمانالبرز

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303ادیبی خوکامبیزالبرز

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226باویعبدالکریمالبرز

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227درویشمحمدرضاالبرز

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227سیفیمرتضیالبرز

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226قربانیکاظمالبرز

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226میالنیفرزادالبرز

مدیریت باغات میوه1396022313960227نوفالحاکبرالبرز

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226امیرحسینیحسنالبرز

1396023013960303ILLUSTRATORنعمتیسهیالالبرز

سنسورها1396023013960303ابراهیمیجعفرالبرز

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302بیات پورعلیرضاالبرز

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303پیشگاهیرضاالبرز

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303نوفالحاکبرالبرز

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303ابراهیمیبهزادالبرز

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206خرمینسرینایالم



آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206خوش خبرحمیدایالم

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206گل نظریمهتابایالم

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206کیهانیطیبهایالم

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206قاسمیانمرتضیایالم

قالب بندی ساختمان1396020213960206تخمارمجتبیایالم

قالب بندی ساختمان1396020213960206کاویانیطاهرهایالم

	-13960209139602122باسرهکلثومایالم آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

                              +1396020913960213CompTIA - Networkصیدیسمیهایالم

1396020913960213DREAMWEAVERعسگریزهرا ایالم

1396020913960213DREAMWEAVERغفاریانصغریایالم

1396020913960213DREAMWEAVERموسویسیدسعیدایالم

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212سلیمانژادمهرانایالم

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212یارکرمیرضا ایالم

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212چراغیانمجیدایالم

اصول طراحی معماری1396020913960213داورمریمایالم

اصول طراحی معماری1396020913960213کاویانیطاهره ایالم

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213خرمینسرینایالم

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213خدارحمیفاطمهایالم

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213رییسیزهراایالم

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213محمدی لیالایالم

2برق خودرو  1396020913960213مومنیمحمدایالم

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212ایوانینصرت اهللایالم

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212نیازیمحسنایالم

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220درویشیعلیایالم

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212کارگرپروینایالم

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212هواسیهایدهایالم

روشهای ارائه مطلب1396020913960213چراغیطاهرهایالم

روشهای ارائه مطلب1396020913960213مالکی فذعفافایالم

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213گورابیسید محسنایالم

1396020913960212فتح الهیصادقایالم
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213جمالییدالهایالم

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212پیریخدیجهایالم

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212رازی محمدتقی ایالم

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212احمدیانهوشنگایالم

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212رشیدیمحمد ایالم

HDکار با دوربین 1396020913960213خضریفرشتهایالم

HDکار با دوربین 1396020913960213خضرینداایالم

HDکار با دوربین 1396020913960213صیدیخیریهایالم

مبانی رنگ1396020913960213محمدیمنیژهایالم

1مکانیک عمومی1396020913960213کریمی امید ایالم

1396021613960220MS PROJECT 2010رحیم زادگانبشریایالم

1396021613960220MS PROJECT 2010رحیم زادگانمربمایالم

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219جابرینادرایالم



ادیوس مقدماتی1396021613960220رشیدیفریباایالم

ادیوس مقدماتی1396021613960220روشنیطاهرهایالم

ادیوس مقدماتی1396021613960220صیدیلیالایالم

ادیوس مقدماتی1396021613960220عنبریحمزهایالم

ادیوس مقدماتی1396021613960220عنبریمهنازایالم

ادیوس مقدماتی1396021613960220محمدیپگاهایالم

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220داورمریمایالم

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219احمدی زادفرزادایالم

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220خوش خبرحمیدایالم

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227شاهمرادیانمحمدایالم

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219احمدیانهوشنگایالم

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219چراغیطاهرهایالم

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219مالکی فذعفافایالم

شلوار دوزی1396021613960220تروندزهراایالم

شلوار دوزی1396021613960220خدارحمیفاطمهایالم

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219رشیدیمحمدایالم

HTMLکد نویسی 1396021613960220عسگریزهراایالم

2مولد قدرت 1396021613960219مومنیمحمدایالم

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220فاظلیزهراایالم

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219فتح الهیصادقایالم

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227پناهیفرشادایالم

ادیوس پیشرفته1396022313960227ایوانیزهراایالم

ادیوس پیشرفته1396022313960227محمدیمریمایالم

ادیوس پیشرفته1396022313960227نثاریپروانهایالم

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227قاسمیانمرتضیایالم

روشهای ارائه مطلب1396022313960227شفیعیمعصومهایالم

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227روانافسانهایالم

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302فتح الهیصادقایالم

1396023013960302LOGOقاسمیانمرتضی ایالم

الکترونیک کاربردی1396023013960303گورابیسید محسنایالم

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302تخمارمجتبیایالم

1396023013960302احمدیانهوشنگایالم
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302رضاییرضاایالم

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303کارگرپروینایالم

هرس درختان میوه1396023013960303اله مرادی ده باالییبهمنایالم

B مقدماتی 1396020213960206PLCبی باکمحمدرضابوشهر

B مقدماتی 1396020213960206PLCشهریورمحسنبوشهر

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecنسترنطیبهبوشهر

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212شیخ نصریعبدالمحمدبوشهر

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212لیراویسعیدبوشهر

اصول طراحی معماری1396020913960213جاللیانمریمبوشهر

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213بی بکیعبدالرضابوشهر

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212باقریحسینبوشهر



سیستم اعالم حریق1396020913960212شهریورمحسنبوشهر

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212کشاورزیسیدحسینبوشهر

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220حاجی زاده اهرمیصائببوشهر

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220زهادی فردگل بهاربوشهر

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219عطائی خورموجیسید مرتضیبوشهر

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219میمدیابراهیمبوشهر

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219هنرکارمحمدحسینبوشهر

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219فرهمندنیامجیدبوشهر

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219تنگستانیمحمدبوشهر

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219دهقانیحیدربوشهر

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219بستان کللیعلیرضابوشهر

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219حاجیانعلی اکبربوشهر

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219علی پورمحمدبوشهر

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219کاشفیمحمد جوادبوشهر

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220رودحله پورفروغبوشهر

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219کشاورزیسیدحسینبوشهر

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227سراجی زادهسکینهبوشهر

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227حیدریمحمدبوشهر

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226شهریورمحسنبوشهر

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303اکبریوحیدبوشهر

FCE 1خواندن 1396022313960303هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226محمدی مطلقسید سعیدبوشهر

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226تنگستانیمحمدبوشهر

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226دهقانیحیدربوشهر

مدیریت باغات میوه1396022313960227زهادی فردگل بهاربوشهر

1396023013960303ILLUSTRATORسراجی زادهسکینهبوشهر

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302لیراویسعیدبوشهر

1396023013960302تنگستانیمحمدبوشهر
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

قالیبافی مقدماتی1396023013960303حیات داودیصغریبوشهر

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302تنگستانیمحمد جاویدبوشهر

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206مرادیذوالفقارتهران

	1396020213960206قائم پناهاصغرتهران ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xافتخاریرویاتهران

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xکیاییعلیرضاتهران

B مقدماتی 1396020213960206PLCدستجانی فراهانیسعیدتهران

B مقدماتی 1396020213960206PLCیوسفی فشکیامیدتهران

1396020213960206SOLID WORKفعله کریعلی حیدرتهران

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206احمدیمحمدتهران

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206قطب محمدیداودتهران

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206قیالوی زادهاردالن تهران

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206اسماعیلیغالمرضاتهران

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206سلیمانیناصرتهران



اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206متوسلیانمجتبیتهران

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206نعیمیمحبوبهتهران

طب سنتی1396020213960206قاسمیمصطفیتهران

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206اسدی فروتقهمحمدباقرتهران

قالب بندی ساختمان1396020213960206صادق زادهابوالفضلتهران

قالب بندی ساختمان1396020213960206معظمی گودرزیاحمدتهران

قالب بندی ساختمان1396020213960206ملک سیاه چشممحمدرضاتهران

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206حسن خانیرضاتهران

	-13960209139602122زنگانهمهدیتهران آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

                              +1396020913960213CompTIA - Networkزمانی رادشرارهتهران

                              +1396020913960213CompTIA - Networkصنیعیرایناکتهران

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220رفعت خواهآمنهتهران

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213قطب محمدیداودتهران

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212سالمتبیتاتهران

اصول طراحی معماری1396020913960213قربانیسمانهتهران

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213مروتی شریف آبادمرضیهتهران

2برق خودرو  1396020913960213کوهستانیقاسم تهران

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212 افشارداناعلیرضاتهران

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212اعرافی بیرقاسماعیلتهران

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212محمد خانیکاظمتهران

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220ابوطالبیوحیدتهران

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220باحقیقتعبدالغفورتهران

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220مدبریسلمانتهران

روشهای ارائه مطلب1396020913960213سلطانیمریم تهران

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212مشهدیمعصومهتهران

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212حمیدیفریبرزتهران

1396020913960212روان بخشجوادتهران
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

HDکار با دوربین 1396020913960213عرش وزانعلیتهران

1مکانیک عمومی1396020913960213اخالقیسیدمسعودتهران

1مکانیک عمومی1396020913960213سمیع پور کوملهمحمد رضاتهران

1مولد قدرت 1396020913960212اسماعیلیغالمرضا تهران

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213متوسلیانمجتبیتهران

1396021613960220MS PROJECT 2010علی همتیجمالتهران

پیشرفته1396021613960220plcمسافریمحمدرضاتهران

پیشرفته1396021613960220plcمهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219صبحیمیثمتهران

ادیوس مقدماتی1396021613960220قربانیاشرفتهران

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219رضایی گرجانمهدیتهران

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219شالبافمهدیتهران

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220صفرپورعبدالهتهران



level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227صائمیانمازیارتهران

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219افتخاریرویاتهران

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219شفیقی عنبرانجلیلتهران

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219معظمی گودرزیاحمدتهران

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219حسین زادهمحمودتهران

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219میریفاطمهتهران

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220برومند خشکبیجاریفاطمهتهران

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220حیدریاناحمدتهران

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219کریم زادهلطیفهتهران

شلوار دوزی1396021613960220اسماعیلیزهرهتهران

شلوار دوزی1396021613960220مروتی شریف آبادمرضیهتهران

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219حسینیسیدبرومندتهران

HTMLکد نویسی 1396021613960220اسدیمرضیهتهران

HTMLکد نویسی 1396021613960220شاه محمدیزهراتهران

HTMLکد نویسی 1396021613960220کاظمی کردخیلیاکرمتهران

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220قنبریرسولتهران

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219اخالقیسیدمسعودتهران

1396022313960303KET 2اردالنیسعیدتهران

1396022313960303KET 2فاطمی تکیهسید محسنتهران

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227پرداللیالتهران

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227حسن خانیرضاتهران

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226موسویمیررسولتهران

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226یوسفی فشکیامیدتهران

ادیوس پیشرفته1396022313960227دلقندیحمید رضاتهران

ادیوس پیشرفته1396022313960227قربانیاشرفتهران

LSاینورتر و سروو 1396022313960226اسدی فروتقهمحمدباقرتهران

LSاینورتر و سروو 1396022313960226بزرگ منشمحسنتهران

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303خلیقیمحمدتهران

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303شهبازپورفرزانهتهران

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303مهمان نوازابوالفضلتهران

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227میریفاطمهتهران

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226سازمندعلیرضاتهران

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227اخالقیسیدمسعودتهران

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227رفیعیرضاتهران

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303شیرین آبادی فراهانیمجیدتهران

FCE 1خواندن 1396022313960303اموزگارمریمتهران

FCE 1خواندن 1396022313960303پسیانحمیدهتهران

FCE 1خواندن 1396022313960303صنیعیرایناکتهران

خودروهای هیبردی1396022313960226حمیدی کیامحمد علیتهران

خودروهای هیبردی1396022313960226رودکرمیمحسنتهران

خودروهای هیبردی1396022313960226محسنیداودتهران



خودروهای هیبردی1396022313960226موسویسید محمدامینتهران

روشهای ارائه مطلب1396022313960227اسماعیلیشمسیتهران

روشهای ارائه مطلب1396022313960227ذوالقرنینفریباتهران

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226عزتی یارعزیزمحسنتهران

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226نصرالهی ثمرینیوسفتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227احمدیسعیدهتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227خداشناسسمیهتهران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227یزدان پناهشهالتهران

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226قائم پناهاصغرتهران

1فرز کاری سطح  1396022313960303سمیع پور کوملهمحمد رضاتهران

1فرز کاری سطح  1396022313960303طاهرپورشلمانیمحمدرضاتهران

کالژ سوزن بافت1396022313960227قاسم پورلیالتهران

کالژ سوزن بافت1396022313960227مروتی شریف آبادمرضیهتهران

مدیریت باغات میوه1396022313960227قطب محمدیداودتهران

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226کیاییعلیرضاتهران

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302حسن خانیرضاتهران

1396023013960303FLASHشاه محمدیزهراتهران

1396023013960303ILLUSTRATORعلی همتیجمالتهران

1396023013960303ILLUSTRATORکاظمی کردخیلیاکرمتهران

1396023013960302LOGOحسینیسیدبرومندتهران

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303اسماعیل زادهسیدمهدیتهران

الکترونیک کاربردی1396023013960303سارانیامیرتهران

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303اسماعیلیغالمرضاتهران

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303معمرمحمودتهران

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303زمانی رادشراهتهران

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303سعیدیعباستهران

سنسورها1396023013960303اسدی فروتقهمحمدباقرتهران

سنسورها1396023013960303یوسفی فشکیامیدتهران

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303قنبریرسولتهران

1396023013960302افشارداناعلیرضاتهران
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302صادق زادهابوالفضلتهران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303برومند خشکبیجاریفاطمهتهران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303عرش وزانعلیتهران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303علی مردانی شهربابکینرگستهران

قالیبافی مقدماتی1396023013960303مروتی شریف آبادمرضیهتهران

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302عرفانیمحمدمهدیتهران

هرس درختان میوه1396023013960303احمدیمحمدتهران

هرس درختان میوه1396023013960303پورباباابوالفضلتهران

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206جمشیدی فارسانیرضاچهارمحال و بختیاری

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206کریمیبهرامچهارمحال و بختیاری

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206حبیبی خوئیحفیظ اهللچهارمحال و بختیاری

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206رحمانیشهالچهارمحال و بختیاری



(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206صالح ریاحیاعظمچهارمحال و بختیاری

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213نوروزی چلیچهفاطمهچهارمحال و بختیاری

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212بنی طالبیمحمدچهارمحال و بختیاری

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213بهرامی عیسی اباذیمرضیهچهارمحال و بختیاری

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220داودیلیالچهارمحال و بختیاری

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220سلیمیسعیدچهارمحال و بختیاری

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213هاشمیهادیچهارمحال و بختیاری

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213پوربصیرتسمیهچهارمحال و بختیاری

1396021613960220حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220نوروزی چلیچهفاطمهچهارمحال و بختیاری

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220صالح ریاحیاعظمچهارمحال و بختیاری

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220محققپروانهچهارمحال و بختیاری

معرق مقدماتی1396021613960227صفاری خوزانیمحبوبهچهارمحال و بختیاری

معرق مقدماتی1396021613960227فرج زادهکبراچهارمحال و بختیاری

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226مقیمیعبدالهچهارمحال و بختیاری

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری

خودروهای هیبردی1396022313960226خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری

1فرز کاری سطح  1396022313960303زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری

مدیریت باغات میوه1396022313960227محققپروانهچهارمحال و بختیاری

1396023013960302LOGOغالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری

الکترونیک کاربردی1396023013960303اسالمی باباحیدریمرادچهارمحال و بختیاری

1396023013960303معادیخواهحکیمهچهارمحال و بختیاری
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303خسرویهاشمچهارمحال و بختیاری

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303سلطانیراضیهچهارمحال و بختیاری

سنسورها1396023013960303بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303صالح ریاحیاعظم چهارمحال و بختیاری

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303محققپروانهچهارمحال و بختیاری

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLرجبیسمیهخراسان جنوبی

B مقدماتی 1396020213960206PLCدهقانی حسین خراسان جنوبی

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206ترابی ازادسهیلخراسان جنوبی

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206شریفیزهراخراسان جنوبی

طب سنتی1396020213960206اسماعیلیقاسم خراسان جنوبی

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206کریم ابادیبهزادخراسان جنوبی

	-13960209139602122رجبیسمیهخراسان جنوبی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220شرعیمریمخراسان جنوبی

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220عالمیفاطمهخراسان جنوبی

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی



اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213اسماعیلیقاسم خراسان جنوبی

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213دوست آبادیفرزانهخراسان جنوبی

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213شجری الهام خراسان جنوبی

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213شریفیزهراخراسان جنوبی

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220میریفاطمهخراسان جنوبی

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212قدیریهادیخراسان جنوبی

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212یوسفیفاطمهخراسان جنوبی

سیستم اعالم حریق1396020913960212زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213خشاییابوالفضلخراسان جنوبی

1396021613960220حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

1396021613960220میریفاطمهخراسان جنوبی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220جوادزادهمرتضیخراسان جنوبی

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219آزادنژادعلیرضاخراسان جنوبی

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219حسنیمهدیخراسان جنوبی

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219برکیانحمیدهخراسان جنوبی

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219خداوردیعباسخراسان جنوبی

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219محمدیانمحسنخراسان جنوبی

ادیوس پیشرفته1396022313960227سالکیامیرخراسان جنوبی

LSاینورتر و سروو 1396022313960226شرعیحسینخراسان جنوبی

LSاینورتر و سروو 1396022313960226طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی

FCE 1خواندن 1396022313960303دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی

FCE 1خواندن 1396022313960303رجبیسمیهخراسان جنوبی

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی

1396023013960303ILLUSTRATORحسینی نسبسیده الهامخراسان جنوبی

1396023013960302LOGOدهقانیحسینخراسان جنوبی

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303سالکیامیرخراسان جنوبی

الکترونیک کاربردی1396023013960303برهانیرضاخراسان جنوبی

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303میریفاطمهخراسان جنوبی

سنسورها1396023013960303فرزادعباسخراسان جنوبی

سنسورها1396023013960303مشفقیمهردادخراسان جنوبی

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303گویاسامانخراسان جنوبی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303میرشاهیمعصومهخراسان جنوبی

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303کارگرحلیمهخراسان جنوبی

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302رجبیسمیهخراسان جنوبی

	1396020213960206قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLزنجانیمحمد جوادخراسان رضوی

B مقدماتی 1396020213960206PLCدوران پوریوسفخراسان رضوی

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206شکورمحمودخراسان رضوی

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206واعظیمهدیخراسان رضوی



(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206طرزی رودیزهراخراسان رضوی

طب سنتی1396020213960206سیاوشیمریمخراسان رضوی

طب سنتی1396020213960206کیوان شکوهمریمخراسان رضوی

طب سنتی1396020213960206محسن آبادیزهرهخراسان رضوی

قالب بندی ساختمان1396020213960206حیاتیمحمدخراسان رضوی

قالب بندی ساختمان1396020213960206محمدی مقدمحسین خراسان رضوی

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی

	-13960209139602122رستگار مقدمعلیرضاخراسان رضوی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

	-13960209139602122طالییجوادخراسان رضوی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

	-13960209139602122محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220توکلیاعظمخراسان رضوی

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220خاکشوریزهرهخراسان رضوی

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220مسئله گویانجوادخراسان رضوی

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212پاکدلمهدیخراسان رضوی

اصول طراحی معماری1396020913960213حیاتیمحمدخراسان رضوی

اصول طراحی معماری1396020913960213دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی

2برق خودرو  1396020913960213خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220رجائیاننرگسخراسان رضوی

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213زارع موسویسید کاظمخراسان رضوی

1396020913960212رمضانی نسبحسنخراسان رضوی
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

سیستم اعالم حریق1396020913960212پرتوزانقدیرخراسان رضوی

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213توحیدی نیاابوالفضلخراسان رضوی

مبانی رنگ1396020913960213باهیئت رودیمحبوبه خراسان رضوی

مبانی رنگ1396020913960213تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی

1مولد قدرت 1396020913960212عربانی دانارسولخراسان رضوی

1مولد قدرت 1396020913960212ملکیان نیشابوری علی اصغر خراسان رضوی

1396021613960220MS PROJECT 2010اکبری خرم آبادیزهراخراسان رضوی

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220نائیج نژادتقیخراسان رضوی

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219پاکدلمهدیخراسان رضوی

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219صادق زادههاشمخراسان رضوی

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220مسئله گویانجوادخراسان رضوی

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220جعفرنیاساسانخراسان رضوی

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220جهانی ناریمحمدخراسان رضوی

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227خاتمیمحمدخراسان رضوی

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227رضازاده شجاعیسیدرضاخراسان رضوی

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219پایدار رودمعجنیعلی رضاخراسان رضوی

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219توحیدی نیاابوالفضلخراسان رضوی

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219عباسیانمحمدخراسان رضوی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نوبختمحمدتقیخراسان رضوی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نودهیلیالخراسان رضوی

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219صبری ینهنگیحسنخراسان رضوی



طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219خیاط باشیهادیخراسان رضوی

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219رضائیجوادخراسان رضوی

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219غزنویحسینخراسان رضوی

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220سیدیسیدمهدیخراسان رضوی

معرق مقدماتی1396021613960227باهیئت رودیمحبوبهخراسان رضوی

معرق مقدماتی1396021613960227تیموری حفیط آبادیسیماخراسان رضوی

2مولد قدرت 1396021613960219ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219حیاتیمحمدخراسان رضوی

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220شریفیزهراخراسان رضوی

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220کوهزادنرگس خاتونخراسان رضوی

1396022313960303KET 2مرکبیساراساداتخراسان رضوی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227 صادق زادههاشمخراسان رضوی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227صبری بنهنگیحسنخراسان رضوی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227مومن نژاداکرمخراسان رضوی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226پاکدلمهدیخراسان رضوی

LSاینورتر و سروو 1396022313960226جوریانجعفرخراسان رضوی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303رضائیجوادخراسان رضوی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227دانش بیانعلیخراسان رضوی

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226موسویسید علیخراسان رضوی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227باقریعلیخراسان رضوی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227چمبریحمید رضاخراسان رضوی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227منصوریهادیخراسان رضوی

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303کریمیفرشیدخراسان رضوی

خودروهای هیبردی1396022313960226موسویمحمدخراسان رضوی

روشهای ارائه مطلب1396022313960227پایدارعلیرضاخراسان رضوی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226خیاط باشیهادیخراسان رضوی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226کمالیامینخراسان رضوی

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226منصوریسید مرتضیخراسان رضوی

1فرز کاری سطح  1396022313960303ذاکری کالتفریدخراسان رضوی

1فرز کاری سطح  1396022313960303قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی

1396023013960302LOGOغزنویحسین خراسان رضوی

1396023013960303جهان بینعبدالناصرخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303خورشاهیجوادخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303رنجبرکاریزکیمحسنخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303گلزارنیامجتبیخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)



سنسورها1396023013960303اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302دوران پوریوسفخراسان رضوی

1396023013960302شاکریمحمدخراسان رضوی
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

1396023013960302قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

1396023013960302کمالیامینخراسان رضوی
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302لطفیسمیهخراسان رضوی

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302نادری نسبعلیرضاخراسان رضوی

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303مرادیان محمدیهفاطمهخراسان رضوی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303امینیاشرفخراسان رضوی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303پارسا فیض آبادیمریمخراسان رضوی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302 محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303توکلیاعظمخراسان رضوی

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303خاکشوریزهرهخراسان رضوی

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303طرزی رودیزهراخراسان رضوی

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303بیاتیعلیرضاخراسان رضوی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206امانی تیمورخراسان شمالی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206برزگرمهدی خراسان شمالی

B مقدماتی 1396020213960206PLCحاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی

1396020213960206SOLID WORKصادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی

1396020213960206SOLID WORKکریمیکرمعلیخراسان شمالی

                              +1396020913960213CompTIA - Networkکالته عربیالههخراسان شمالی

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )میرجلیلیامینخراسان شمالی

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecرحیم زادهعلیخراسان شمالی

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212سعادتیوحیدخراسان شمالی

2برق خودرو  1396020913960213صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220بیک محمدیاحمدخراسان شمالی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220رزمیارولیخراسان شمالی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220رستمی علیرضاخراسان شمالی

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220ساالریایرجخراسان شمالی

سیستم اعالم حریق1396020913960212یوسفیجان محمدخراسان شمالی

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219یزدانیمرتضیخراسان شمالی

2تراش تخصصی1396021613960220حیدریحسنخراسان شمالی

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219سعادتیوحیدخراسان شمالی

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220کالته عربیالههخراسان شمالی

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220حسن زادهنسیبهخراسان شمالی

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219حاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219سامیمریمخراسان شمالی

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220حسین آبادیحسنخراسان شمالی



(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220شجاعیحسنخراسان شمالی

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226سامیمریمخراسان شمالی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303منصوریامیرخراسان شمالی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227رستمیعلیرضاخراسان شمالی

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227کیانی پورزهراخراسان شمالی

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227حیدریحسنخراسان شمالی

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303استیریحمزهخراسان شمالی

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303همای رضویامینخراسان شمالی

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302رحیمیاحمدخراسان شمالی

1396023013960303FLASHعلی پور مهدیه خراسان شمالی

1396023013960303کیانی پورزهراخراسان شمالی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

سنسورها1396023013960303رستمیعلیرضاخراسان شمالی

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302قزوینیلیالخراسان شمالی

قالیبافی مقدماتی1396023013960303محمدیربابهخراسان شمالی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206عالیپور احمدی علیخوزستان

B مقدماتی 1396020213960206PLCحقیقت وندحمیدخوزستان

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206دالکی نژاد          فرشادخوزستان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206عبودزادهجعفر خوزستان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206خسرویفرخخوزستان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206شنبدیناهید خوزستان

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206گرطالئیسیماخوزستان

طب سنتی1396020213960206بزرگ فربی تاخوزستان

طب سنتی1396020213960206عدالتعادلخوزستان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206حسین پورمحمدخوزستان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206کمائیمجیدخوزستان

قالب بندی ساختمان1396020213960206شیخی پورالهام خوزستان

قالب بندی ساختمان1396020213960206فردی پورکیانوشخوزستان

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206عباییمهدیخوزستان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkجرفیمهدیخوزستان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkرشیدپورهوشنگخوزستان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkموری بختیاریآیهخوزستان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )اسمعیلیمجتبیخوزستان

1396020913960213DREAMWEAVERدورکیاکرمخوزستان

1396020913960213DREAMWEAVERمرادیآسیهخوزستان



آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213پنائی شمیمریمخوزستان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عزیزی مقدممژگانخوزستان

اصول طراحی معماری1396020913960213ابوعلیابراهیم خوزستان

اصول طراحی معماری1396020913960213اورش محمود صالحیآزادهخوزستان

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213گرشاسبیشهینخوزستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213قباسرخفاطمهخوزستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213منصوریمناخوزستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213منصوریخدیجهخوزستان

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220سالمتخلیلخوزستان

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220نوروزپوراحمدیسودابهخوزستان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213بهوندینریمانخوزستان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213عبودرادهجعفرخوزستان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213بالدیشهنازخوزستان

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213ویسی تبارعلیخوزستان

HDکار با دوربین 1396020913960213آل کثیرایمان خوزستان

HDکار با دوربین 1396020913960213حیدریشهرزادخوزستان

HDکار با دوربین 1396020913960213سیدآسیابانبی بی فرحنازخوزستان

HDکار با دوربین 1396020913960213غالم کشورزهراخوزستان

HDکار با دوربین 1396020913960213مهدی زاده شمس ابادیمریمخوزستان

مبانی رنگ1396020913960213بهروزهزهراخوزستان

مبانی رنگ1396020913960213دیلی نظرمحمدخوزستان

1مکانیک عمومی1396020913960213هاشمی نسبپیمانخوزستان

1مولد قدرت 1396020913960212پویان فرباقرخوزستان

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213جوادنژادغالمحسینخوزستان

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213غالم پورامینخوزستان

1396021613960220اسمعیلیمجتبیخوزستان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

1396021613960220MS PROJECT 2010احمدیعالمخوزستان

1396021613960220MS PROJECT 2010رواجی اصلمرتضیخوزستان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220بزرگ فربی تاخوزستان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219خسروی نژادشهرامخوزستان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219زهیری نسبکاظمخوزستان

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219صنیعیعبدالحسینخوزستان

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219فضلیفرهادخوزستان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220جرفیمهدیخوزستان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220علی نژادابراهیمخوزستان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نجاتیمحسنخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220پاالشمحسنخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220پوینده مهرایمانخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220حاتمی مقدمعذراخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220دیلی نظرمحمدخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220ژاله دوستحمیدخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220صابری فردسمانهخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220صرامیناهیدخوزستان



(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220صرانیناصرخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220فرید مهرفروغخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220کهوکررضوانهخوزستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220هاشم زادهلیالخوزستان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219پنائی شمیمریمخوزستان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219وطن پرستموسیخوزستان

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219مبارزحدادمژگانخوزستان

HTMLکد نویسی 1396021613960220حیدریالهامخوزستان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220ویسی تبارعلیخوزستان

2مولد قدرت 1396021613960219احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219کیانیایرجخوزستان

1396022313960303KET 2میاحعلیخوزستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227شاکریامینخوزستان

ادیوس پیشرفته1396022313960227رضائیمریمخوزستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303رضاییسهیالخوزستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303کیارسیتورانخوزستان

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303میرزاوندحمیدخوزستان

FCE 1خواندن 1396022313960303اورکتقیخوزستان

FCE 1خواندن 1396022313960303شهبازنیامریمخوزستان

خودروهای هیبردی1396022313960226احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان

خودروهای هیبردی1396022313960226بروایهمحمدخوزستان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227پنائی شمیمریمخوزستان

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226موسی پورعبدالحسینخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227آقاجریسمانهخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227عطایی نژادمرتضیخوزستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227موطوریمولودخوزستان

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226پورسیدمهدیسیداحمدخوزستان

1فرز کاری سطح  1396022313960303عبداله نژادمهدیخوزستان

مدیریت باغات میوه1396022313960227عدالتعادلخوزستان

1396023013960303ILLUSTRATORاسفندیاریشیداخوزستان

1396023013960303ILLUSTRATORحیدریعبدالرضاخوزستان

الکترونیک کاربردی1396023013960303حوائجعباسخوزستان

الکترونیک کاربردی1396023013960303غالم پورامینخوزستان

1396023013960303سخاجوامیدخوزستان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303منصوری اصلعبدالرضاخوزستان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302محمدیحمیدخوزستان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303احمدی پورسمیهخوزستان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303اسکندری سبزیعلیخوزستان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303پویان فرباقرخوزستان



(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302جلیلی طهماسبیغالمرضاخوزستان

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303شیطسناءخوزستان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303محمدیتاجماهخوزستان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302مومنی چلکیمنوجهرخوزستان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303شکاری سردشتطیبه خوزستان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303عدالتعادلخوزستان

هرس درختان میوه1396023013960303خادمفروزانخوزستان

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206قاسمیمهدیزنجان

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkمهدیونحیدر زنجان

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220یادگاریشهرامزنجان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213قاسمیمهدیزنجان

1396020913960212ازادخداکرمزنجان
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

HDکار با دوربین 1396020913960213سلطانیلیالزنجان

1396021613960220MS PROJECT 2010یادگاریشهرامزنجان

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220عباسیونسیمازنجان

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227حیدریکامرانزنجان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219اوصانلوعلیزنجان

شلوار دوزی1396021613960220حسینیسیده ربابهزنجان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219دشتکیرحیمزنجان

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226دشتکیرحیمزنجان

خودروهای هیبردی1396022313960226پازکیعبدالحسینزنجان

خودروهای هیبردی1396022313960226یعقوبیسعیدزنجان

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302حیدریپیامزنجان

1396023013960302LOGOدشتکیرحیمزنجان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303مهدیونحیدر زنجان

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303مسلمیعلیزنجان

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303سلیمیشهرامزنجان

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303معظمیمریمزنجان

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303اسکندریعلیزنجان

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303قاسمیمجیدزنجان

طب سنتی1396020213960206موسایی نژادآزاده سمنان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )عاشوریالههسمنان

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecشاهورانیسید احمدسمنان

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220صفائیگل بانوسمنان

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220معروفیمعصومهسمنان

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213محمودیمرجانسمنان

2برق خودرو  1396020913960213مستخدمین حسینیمهدیسمنان

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213ابراهیمیعباسسمنان

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213باقری رادمحمد حسین سمنان



1396020913960212حاجی هاشمیسعیدسمنان
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213خوریانیانعلیرضاسمنان

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213عرب یارمحمدیفهیمهسمنان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212نقابیاحمدرضاسمنان

1مولد قدرت 1396020913960212کطولیمحمدسمنان

1396021613960220عاشوریالههسمنان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220جعفری چاشمیابوذرسمنان

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220خوریانیانعلیرضاسمنان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219چلویانحامدسمنان

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219منصوریهانیهسمنان

HTMLکد نویسی 1396021613960220تندهمهدیسمنان

ادیوس پیشرفته1396022313960227دوست محمدیتهمینهسمنان

ادیوس پیشرفته1396022313960227غنیانمعصومهسمنان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226صمدیانعلیرضاسمنان

کالژ سوزن بافت1396022313960227محمودیانساراسمنان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226جاللیعباسعلیسمنان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226خطیب زادهمحمد مهدیسمنان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226کردیمرتضیسمنان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226ورکیانیحسینسمنان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303شوقیمحمدحسینسمنان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303میرعباسیمریمسمنان

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303حسینیسیداسماعیلسمنان

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303طاهریمریمسمنان

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302جاللیعباسعلیسمنان

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302کردیمرتضیسمنان

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302ورکیانیحسینسمنان

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302بیطرفمهدیه ساداتسمنان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302کرامتیمحمد رضاسمنان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303صفاییگل بانوسمنان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303معروفیمعصومهسمنان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303سیادت پورسیده نرگسسمنان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303موسایی نژاد آزاده سمنان

هرس درختان میوه1396023013960303طحانعباسسمنان

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206پاستدارکاظمسیستان و بلوچستان

	1396020213960206موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

B مقدماتی 1396020213960206PLCآریافرایوبسیستان و بلوچستان

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206برخوردارعلیسیستان و بلوچستان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206اصغریاحمدسیستان و بلوچستان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206سراوانیجاللسیستان و بلوچستان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkبنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان



 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )حیدریمیثمسیستان و بلوچستان

1396020913960213DREAMWEAVERاصغریبهارهسیستان و بلوچستان

1396020913960213DREAMWEAVERریکیمهریسیستان و بلوچستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213گزمه اعظم سیستان و بلوچستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212سردارشهرکیرضاسیستان و بلوچستان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212عباسی مقدمرضا سیستان و بلوچستان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212برخوردارعباسسیستان و بلوچستان

1396021613960220بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

1396021613960220حیدریمیثمسیستان و بلوچستان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

1396021613960220MS PROJECT 2010ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان

ادیوس مقدماتی1396021613960220اصغریبهارهسیستان و بلوچستان

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219آریان فرحسینسیستان و بلوچستان

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219برخوردارعباسسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219سردارشهرکیرضاسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219کیخامحسنسیستان و بلوچستان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219میرشهرامسیستان و بلوچستان

2مولد قدرت 1396021613960219گرگیجیوسفسیستان و بلوچستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227پاکزادایوبسیستان و بلوچستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227پودینهحسینسیستان و بلوچستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226اصغریبهارهسیستان و بلوچستان

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان

خودروهای هیبردی1396022313960226برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226رضایی صدرابادیایمانسیستان و بلوچستان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان

1396023013960303FLASHاصغریبهارهسیستان و بلوچستان

1396023013960303FLASHمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان

1396023013960303ILLUSTRATORنوریاسماعیلسیستان و بلوچستان



الکترونیک کاربردی1396023013960303برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

1396023013960303عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303برخوردارعلیسیستان و بلوچستان

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303بهادرزهی جعفر سیستان و بلوچستان

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303پاکزادایوبسیستان و بلوچستان

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303پودینهحسینسیستان و بلوچستان

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303سارانیمرضیه سیستان و بلوچستان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206جعفریامیرفارس

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206منصوریحمید رضافارس

	1396020213960206فاطمی فردرضافارس ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396020213960206گلبهار حقیقیحمید رضا فارس ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

B مقدماتی 1396020213960206PLCگودرزیمهدیفارس

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206ابراهیمیمهدیفارس

قالب بندی ساختمان1396020213960206بذرافشانمجتبیفارس

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206آتشبارمهدیفارس

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206روشناصغرفارس

	-13960209139602122مفتولینسرینفارس آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

                              +1396020913960213CompTIA - Networkاحمدزادهراضیه فارس

                              +1396020913960213CompTIA - Networkغالمیجلیلفارس

                              +1396020913960213CompTIA - Networkغالمیهاشمفارس

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecعاشوریعلی اصغرفارس

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecفخاری زادهمحمد امینفارس

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220فتاحیمنتهافارس

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212ذر ت کارحسینفارس

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212یوسفیعلی اصغرفارس

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213زارعسید هادی فارس

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213محمدی نژادحسنفارس

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213مرادی عملهچمرانفارس

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213زارعیمهتابفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220زراعتیانابراهیمفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220مردانیزهرافارس

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220کشاورزیرسولفارس

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220رجبیمهسافارس

روشهای ارائه مطلب1396020913960213پیش آهنگلیالفارس

روشهای ارائه مطلب1396020913960213رنجبرندافارس

روشهای ارائه مطلب1396020913960213شهریورسانازفارس

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213منصوریحمید رضافارس



1396020913960212باستانپورغالمرضافارس
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

سیستم اعالم حریق1396020913960212گودرزیمهدیفارس

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213ایران منشسمانهفارس

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213دهقانیجمشیدفارس

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213بذرافشانمجتبیفارس

1396020913960212آتشبارمهدیفارس
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

1396020913960212حق شناسابوطالبفارس
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212اله دادیصادقفارس

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212بنیانیمصطفی فارس

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212سالکیسمیرافارس

مبانی رنگ1396020913960213اسفندیاریرضوانفارس

مبانی رنگ1396020913960213دبیریالهامفارس

1مولد قدرت 1396020913960212جعفریامیرفارس

1396021613960220ایران منشسمانهفارس
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220مستفیضیاعظمفارس

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219بذرافشانمجتبیفارس

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219رمضانیعبدالرضافارس

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219علی پورمهردادفارس

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219کاظمیقاسمفارس

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220پورباقرآرمینفارس

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219شریعتی شیریهاجرفارس

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220بناییسعیدهفارس

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220گلشنعلیرضافارس

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219حسینیسیده سارافارس

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219ابراهیمیمهدیفارس

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219محسنیهادیفارس

HTMLکد نویسی 1396021613960220احمدزادهراضیهفارس

HTMLکد نویسی 1396021613960220غالمیجلیلفارس

HTMLکد نویسی 1396021613960220غالمیهاشمفارس

معرق مقدماتی1396021613960227اسفندیاریرضوانفارس

معرق مقدماتی1396021613960227دبیریالهامفارس

2مولد قدرت 1396021613960219جعفریامیرفارس

2مولد قدرت 1396021613960219محمدیسجادفارس

2مولد قدرت 1396021613960219منصوریحمید رضافارس

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227ایمنعلیرضافارس

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227زارعیمحمودفارس

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227مردانیزهرافارس

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227نگین تاجیامیدفارس

ادیوس پیشرفته1396022313960227نجات الهیسید بدرالدینفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303ادب پورخدیجهفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303بذرافشانمجتبیفارس



(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303پشنگهزهرافارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303زارعیداریوشفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303گودرزیمهدیفارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303منصوریحمید رضافارس

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303وطنخواه باغسیاهیعبدالعلیفارس

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227فراحیمسلمفارس

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227زمان زادهمحمدفارس

FCE 1خواندن 1396022313960303اله دادیصادقفارس

روشهای ارائه مطلب1396022313960227فتاحیمنتهافارس

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226محسنیهادیفارس

1فرز کاری سطح  1396022313960303حسین زادهتقیفارس

1فرز کاری سطح  1396022313960303منیریسید محمد رضافارس

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226جاویدمحمد حسینفارس

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226فاطمی فردرضافارس

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226فرمنشمهدیفارس

مدیریت باغات میوه1396022313960227مستفیضیاعظمفارس

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302باستانپورغالمرضافارس

1396023013960303FLASHشورکیمحمد مهدیفارس

1396023013960303ابراهیمیمهرانفارس
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303پیرسالمیمحمدحسنفارس
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303روشن ضمیر فرهاد فارس
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303گوهری پورفردمهنازفارس
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303رضاییعلیفارس

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303احمدزادهراضیهفارس

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303ایران منشسمانهفارس

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303مردانیمریمفارس

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303غالمیجلیلفارس

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303غالمیهاشمفارس

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302تقویمحسن فارس

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302دهقانیجمشیدفارس

1396023013960302اکبرزادهمسلمفارس
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

1396023013960302فاطمی فردرضافارس
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302دبیریالهامفارس

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302گلشنعلیرضافارس

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303اسفندیاریرضوانفارس

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303مستفیضیاعظمفارس



محوطه سازی فضای سبز1396023013960303مسروراعظمفارس

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303نگین تاجیامیدفارس

هرس درختان میوه1396023013960303مرادی عملهچمرانفارس

	1396020213960206رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xایوبیزهرهقزوین

اصول طراحی معماری1396020913960213بهبودی سمیراقزوین

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212مهرافشارعاطفهقزوین

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219قنبریمحمدقزوین

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220عسگری تپهام البنینقزوین

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219ایوبیزهرهقزوین

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226قنبریمحمدقزوین

الکترونیک کاربردی1396023013960303فروغیامیرقزوین

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303خسرونژادعلیقزوین

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302نظریولی الهقزوین

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206تحریریمریمقم

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206توسلیلیالقم

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206گودرزیجمشیدقم

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecافروزانابوالفضلقم

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecنیکو اورنگمسعودقم

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213حجتی زادهحسنقم

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213رضائیرضاقم

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213هاشمیاکرم الساداتقم

1396020913960212ابراهیم گلحسینعلیقم
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219افروزانابوالفضلقم

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219امیریهاشمقم

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226توسلیلیالقم

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226چاوشی خاتمیلیالقم

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226مقصودیاحمدقم

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226عبدالهیمحمدرضاقم

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303دهقانسعیدقم

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303واشیانصادققم

سنسورها1396023013960303افروزانابوالفضلقم

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302امامینفیسهقم

هرس درختان میوه1396023013960303ممیزفریدهقم

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206حسینیسیدسجادکردستان

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLآگاهقادرکردستان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206افشاریانسهرابکردستان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206نگاریوحیدکردستان

                              +1396020913960213CompTIA - Networkکریمپوربهارکردستان



اصول طراحی معماری1396020913960213رحیمیانافشینکردستان

2برق خودرو  1396020913960213احمدیزانیارکردستان

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213اختریاردشیر کردستان

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213افشاریرضا کردستان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213مجیدیسورانکردستان

HDکار با دوربین 1396020913960213صفریامنه کردستان

1مکانیک عمومی1396020913960213اسکندری شعبانیمحمدرضا کردستان

1مولد قدرت 1396020913960212اسدی مظفر کردستان

1مولد قدرت 1396020913960212چکشیمحمد رضاکردستان

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213حاتمیجمال الدینکردستان

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213قادریهیواکردستان

1396021613960220MS PROJECT 2010کاله قوچیبابککردستان

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219خورشیدیافشینکردستان

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219کریمیامجدکردستان

ادیوس مقدماتی1396021613960220خورشیدیپگاهکردستان

ادیوس مقدماتی1396021613960220محمدیبیانکردستان

2تراش تخصصی1396021613960220حسین پناهیجمیلکردستان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219نیازمندمسعودکردستان

شلوار دوزی1396021613960220بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان

شلوار دوزی1396021613960220فرجیخرامانکردستان

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219زردوییجبرئیلکردستان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219افشاریانسهرابکردستان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219نگاریوحیدکردستان

2مولد قدرت 1396021613960219جعفریکورشکردستان

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219اسدیبیژنکردستان

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219حمیدیسیروانکردستان

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227امینی فرمحمد رضاکردستان

ادیوس پیشرفته1396022313960227یوسفیجمالکردستان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226افشاریانسهرابکردستان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226رحیمیناصرکردستان

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226 زندی بهاالدینکردستان

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226ایزدیمحمدکردستان

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303محمدیکاوهکردستان

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226نگاریوحیدکردستان

1396023013960302LOGOافشاریانسهرابکردستان

1396023013960302LOGOنگاری وحیدکردستان

سنسورها1396023013960303لطفیمسعودکردستان

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302کریمیامجدکردستان

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302حسین پناهیسعیدکردستان

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302ساالریفریباکردستان

(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396023013960303کریمیجلیلکردستان



مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xصرافی نژاداشکانکرمان

B مقدماتی 1396020213960206PLCبیک زادمسعودکرمان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206اسفندیاریعلیکرمان

طب سنتی1396020213960206خواجه حسنینجمهکرمان

طب سنتی1396020213960206سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان

طب سنتی1396020213960206صادقی گوغریوحیدکرمان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206زینلی کرمانیابوطالب کرمان

	-13960209139602122ساالرکریمیزینبکرمان آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

                              +1396020913960213CompTIA - Networkصفری جعفرآبادیفریباکرمان

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecزینلی کرمانیابوطالبکرمان

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecیحیی زادهمحمدرضاکرمان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213علی محمدیعلی کرمان

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213بگ زادهمریمکرمان

2برق خودرو  1396020913960213 قربانی عباسکرمان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212کریم زاده نگاریمجتبیکرمان

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220حیدریمیالدکرمان

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220محمدیکورشکرمان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213ایزدی کموییسکینهکرمان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213صباغ کرمانیاللهکرمان

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213کیانیشیماکرمان

1396020913960212آرانحسینکرمان
ویژه )طرح کسب و کار کاربردی و ارزیابی پروژه ها 

(مربیان کارآفرینی دارای کد

HDکار با دوربین 1396020913960213مسعودیمحسنکرمان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212حسن شاهی راویزحسنکرمان

1مولد قدرت 1396020913960212جوادی فردمحمدچوادکرمان

1396021613960220صفری جعفرآبادیفریباکرمان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220بگزادهمریمکرمان

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219شریفیسعیدهکرمان

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220نژادآریاامینکرمان

معرق مقدماتی1396021613960227صباغ زادهاسماکرمان

2مولد قدرت 1396021613960219حسین زادهمحمدجوادکرمان

 مقدماتیRevit Architectureنرم افزار 1396021613960219اسدیاراکرمکرمان

1396022313960303KET 2پورحسینی نژادنعیمکرمان

ادیوس پیشرفته1396022313960227غالم نژاد  فاطمهکرمان

FCE 1خواندن 1396022313960303دهقانیعباسکرمان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227رفعتیافسانهکرمان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227سالجقهفاطمهکرمان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226طیاری فهرجیامینکرمان

مدیریت باغات میوه1396022313960227صادقی گوغریوحیدکرمان

الکترونیک کاربردی1396023013960303نژادآریاامینکرمان

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303گوریحسینکرمان



SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302سلطان زادههادیکرمان

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303بیت الهیمحدثه کرمان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303رشیدی ز رندی سمیه کرمان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303جوادی فردمحمدجوادکرمان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303مسلمی مهنیابراهیمکرمان

1396023013960302کیان فردهوشنگکرمان
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302صرافی نژاداشکانکرمان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303دوراندیشفهیمهکرمان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303خواجه حسنینجمهکرمان

هرس درختان میوه1396023013960303جعفری محمد آبادیبتولکرمان

1396020213960206SOLID WORKاحمدیسیروسکرمانشاه

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206جهانیاناقبالکرمانشاه

طب سنتی1396020213960206اسدی  گاکیهمعصومه کرمانشاه

1396020913960213DREAMWEAVERبیگیمسعودکرمانشاه

1396020913960213DREAMWEAVERلطیفیبهزادکرمانشاه

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecگاللیمسعودکرمانشاه

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220دائمیمینوکرمانشاه

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220سلطانی پورمظفرکرمانشاه

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220مرادیبهروزکرمانشاه

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212امانی مجدحجت الهکرمانشاه

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212قاضی هرسینیمهدیکرمانشاه

2برق خودرو  1396020913960213چناریخیرالهکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220رستمیانشهرامکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220طهریرحیمکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220عباسیکیهانکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220عزیزیپیمانکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220نوروزنژادارسالنکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220نوریسیروسکرمانشاه

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212کرمی سلطانکوهیپیمانکرمانشاه

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213طهماسبیعزیزکرمانشاه

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220ساری اصالنی شیالکرمانشاه

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220نوریمژگان کرمانشاه

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212رحیمینادرکرمانشاه

روشهای ارائه مطلب1396020913960213رستمیحسینکرمانشاه

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213مرادیجوادکرمانشاه

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213نیازیعذرالدینکرمانشاه

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213پناهیانمیناکرمانشاه

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212نصیرمنشرضاکرمانشاه

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212سیفیمحمد نظرکرمانشاه

HDکار با دوربین 1396020913960213حیدریفرهمندکرمانشاه

HDکار با دوربین 1396020913960213کرجیسحرکرمانشاه

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212احمدی گروسیعلیکرمانشاه



1396021613960220MS PROJECT 2010پشوتنشهرامکرمانشاه

1396021613960220MS PROJECT 2010رحیمیفرشتهکرمانشاه

1396021613960220MS PROJECT 2010لطیفیبهزادکرمانشاه

پیشرفته1396021613960220plcحیدریمجتبیکرمانشاه

ادیوس مقدماتی1396021613960220چناریخیرالهکرمانشاه

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220سپهریادریسکرمانشاه

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219باقری اشنامصطفیکرمانشاه

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219پروانهاحمدکرمانشاه

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219مرادیجوادکرمانشاه

شلوار دوزی1396021613960220دائمیمینوکرمانشاه

HTMLکد نویسی 1396021613960220مرادی مطلقادیبهکرمانشاه

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220عزتیبهمنکرمانشاه

2مولد قدرت 1396021613960219نیازیعذرالدینکرمانشاه

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220پاهیکدهالههکرمانشاه

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220رنجبریپریوشکرمانشاه

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220کاکائیفرحنازکرمانشاه

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220مقصودی پورگل جبینکرمانشاه

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227پاهیکدهالههکرمانشاه

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227محمدیژیالکرمانشاه

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227مظفریانپرشنگکرمانشاه

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227محتشم کیارضاکرمانشاه

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226آکندهعیسیکرمانشاه

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226باغفلکیگلیکرمانشاه

ادیوس پیشرفته1396022313960227چناریخیرالهکرمانشاه

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303طهریرحیمکرمانشاه

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226رحیمیفرشتهکرمانشاه

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226رسولیبتولکرمانشاه

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226واحدیمحمدکرمانشاه

FCE 1خواندن 1396022313960303دانشورحامدکرمانشاه

FCE 1خواندن 1396022313960303زارعیبهروزکرمانشاه

روشهای ارائه مطلب1396022313960227نیازیعذرالدینکرمانشاه

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226عسگریناهیدکرمانشاه

1396023013960303ILLUSTRATORبی باکبرزوکرمانشاه

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302کاکائیحسینکرمانشاه

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303کاکایینبی اهلل کرمانشاه

قالیبافی مقدماتی1396023013960303حاجی علیانیطاهرهکرمانشاه

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302رستمیحسینکرمانشاه

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303دائمیمینوکرمانشاه

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303فرهنگیانفرشتهکرمانشاه

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303افکاریپریوشکرمانشاه

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206فریدونی برز اباد داریوش کهگیلویه و بویراحمد

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206آبرومندپناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206نیک بخت مصطفیکهگیلویه و بویراحمد

طب سنتی1396020213960206منصوریمعصومه کهگیلویه و بویراحمد



(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206باقری نسب عسکر کهگیلویه و بویراحمد

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206رمضانی پور سید مظفر کهگیلویه و بویراحمد

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد

قالب بندی ساختمان1396020213960206مجیدیاسالمکهگیلویه و بویراحمد

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد

1396020913960213DREAMWEAVERمعینی نیازهراکهگیلویه و بویراحمد

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213کرمی مهرحکیمهکهگیلویه و بویراحمد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213شمشیریزینبکهگیلویه و بویراحمد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213کهزادیمحمدکهگیلویه و بویراحمد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213هدایت ناصر آبادمریمکهگیلویه و بویراحمد

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220تقوایی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد

روشهای ارائه مطلب1396020913960213نیک اقبال سی سخت رعنا کهگیلویه و بویراحمد

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213بی نیاز یعقوبکهگیلویه و بویراحمد

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213فریدونی برزابادداریوشکهگیلویه و بویراحمد

سیستم اعالم حریق1396020913960212آبرومندپناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد

سیستم اعالم حریق1396020913960212نیک بختمصطفیکهگیلویه و بویراحمد

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227محمدحسینیانمحمدتقیکهگیلویه و بویراحمد

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219مجیدی ده شیخاسالمکهگیلویه و بویراحمد

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220خضری پوریونسکهگیلویه و بویراحمد

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219آبرومندپناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220    اقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220رضاییزینبکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد

شلوار دوزی1396021613960220یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد



HTMLکد نویسی 1396021613960220رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد

HTMLکد نویسی 1396021613960220معینی نیازهراکهگیلویه و بویراحمد

2مولد قدرت 1396021613960219اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد

ECUآشنایی و کنترل 1396022313960227خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303شمشیریزینبکهگیلویه و بویراحمد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد

کالژ سوزن بافت1396022313960227سبزپورمزگانکهگیلویه و بویراحمد

کالژ سوزن بافت1396022313960227هدایت ناصر آبادمریمکهگیلویه و بویراحمد

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226سلیمانی پورسید نیماکهگیلویه و بویراحمد

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد

1396023013960302LOGOحسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303خضری پوریونسکهگیلویه و بویراحمد

سنسورها1396023013960303نیک بختمصطفیکهگیلویه و بویراحمد

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303درخشندهمحمدکهگیلویه و بویراحمد

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302نوشادی دم طسوجولیکهگیلویه و بویراحمد

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303کرمی مهرمائدهکهگیلویه و بویراحمد

هرس درختان میوه1396023013960303ارمغانی روشنمهرنازکهگیلویه و بویراحمد

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206حسن زادهمجیدکهگیلویه وبویراحمد

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206قره خانیمحمدتقیگلستان

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xنورالدینینورمحمدگلستان

B مقدماتی 1396020213960206PLCبیصوتمحمودگلستان

B مقدماتی 1396020213960206PLCرمضانی سربندانمرتضیگلستان

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206فرجیعلیگلستان

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206فرجیعلیگلستان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206بهرام زادهعبدالحکیمگلستان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )قریشیآتناگلستان

1396020913960213DREAMWEAVERمهدویخدیجهگلستان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213کریمی رادمعصومهگلستان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213محمدنیاخدیجهگلستان

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212حسینیسیدقربانگلستان

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212نجف زادهفرهادگلستان



اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213خاندوزی گنارهنسیمهگلستان

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213مرادیوحیدگلستان

2برق خودرو  1396020913960213فرجیعلیگلستان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212کریمانمحمدگلستان

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220خدادادیمحمدگلستان

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220عطایی محمدیمحمدگلستان

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان

1396020913960212ارجونیاکبرگلستان
سیستم تعلیق ، فرمان و ترمز ماشین های کشاورزی 

مقدماتی

سیستم اعالم حریق1396020913960212بهرام زادهعبدالحکیمگلستان

سیستم اعالم حریق1396020913960212رمضانی سربندانمرتضیگلستان

سیستم اعالم حریق1396020913960212شاهدوستمهرانگلستان

سیستم اعالم حریق1396020913960212نقویمحسنگلستان

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213غفاری رادآزادهگلستان

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212خلیلیهوشنگگلستان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212حاجیلریحسینگلستان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212دوجیایوبگلستان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212رجبیرمضانعلیگلستان

HDکار با دوربین 1396020913960213متکیعلیگلستان

مبانی رنگ1396020913960213رحیمی النگیجکیمه خاتونگلستان

1مولد قدرت 1396020913960212ادی زادهبهروزگلستان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220اراززادهکمال الدینگلستان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220کریمی رادمعصومهگلستان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220مرادیوحیدگلستان

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220بادیفرشتهگلستان

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220بهادرانیگانهگلستان

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220غفاری رادآزادهگلستان

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219ملکمحمد علیگلستان

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220محمدزاده محمدآبادیآزادهگلستان

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220مصدقعاطفهگلستان

2تراش تخصصی1396021613960220بابابی رودبارکیعلیگلستان

2تراش تخصصی1396021613960220هنردوستمقصودگلستان

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219بنی کمالیغزاله ساداتگلستان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220قریشیآتناگلستان

(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1396021613960220ایمانیلیالگلستان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219شاهدوستمهرانگلستان

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220مرادقلیعبدالرضاگلستان

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219پناهیعبدالغفارگلستان

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220فرجیعلیگلستان

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227شاهدوستمهرانگلستان



ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226شهرکیجعفرگلستان

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226نقویمحسنگلستان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226عرب حسینیمحبوبهگلستان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226دالوری نژادمحمدگلستان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226مهریمحمدحسینگلستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303مرادقلیعبدالرضاگلستان

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226هدایت پناهرحمانگلستان

خودروهای هیبردی1396022313960226قزلعبدالرشیدگلستان

مدیریت باغات میوه1396022313960227اراز زادهکما الدینگلستان

مدیریت باغات میوه1396022313960227کریمی رادمعصومهگلستان

مدیریت باغات میوه1396022313960227گالبینسرینگلستان

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302جهانی مقدمناصرگلستان

1396023013960303ILLUSTRATORقریشیآتناگلستان

1396023013960302LOGOبیصوتمحمودگلستان

1396023013960302LOGOنقویمحسنگلستان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303االزمنیمحمد گلستان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303امامیروح الهگلستان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303خلیلیهوشنگگلستان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303فرجیعلیگلستان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303ممشلیمعصومهگلستان

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302صابر مقدممحسنگلستان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302شعبانیحسین علیگلستان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان

هرس درختان میوه1396023013960303خاندوزی گنارهنسیمهگلستان

هرس درختان میوه1396023013960303مرادیوحیدگلستان

	1396020213960206پورامینی ناوعزیزگیالن ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xتمیزکار آستانهمجیدگیالن

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206حسین زادهسعیدهگیالن

قالب بندی ساختمان1396020213960206سحرخیز توچائیمسعودگیالن

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206بهزاد خوشگوئیمحمودگیالن

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206حسین زاده کاسانیلیالگیالن

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206مدامی ملومهعلیرضاگیالن

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206دژاکامسید اسمعیلگیالن

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206سرودی پورسعیدگیالن

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206سلمانی چوبرجعفرگیالن

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecکمالیمهدیگیالن

1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396020913960220شادفلک دهیمحدثهگیالن

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213زرعی چیانفرشتهگیالن

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213سلیمانیسیده محبوبهگیالن

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213ابراهیمیخسروگیالن

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220کارجویاننسترنگیالن

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220فداییرقیهگیالن

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220کاظمی طاسکوهرویاگیالن

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213محمودیشبنمگیالن



(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213کوچکیامیرگیالن

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213گل کوبیهانیهگیالن

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213مینوئیعاطفهگیالن

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212حسینپورقاسمگیالن

مبانی رنگ1396020913960213شاهرخ زادهحسینگیالن

1مکانیک عمومی1396020913960213بابائیرضاگیالن

1مکانیک عمومی1396020913960213قنبرنیابیژنگیالن

نصب وعیب یابی سیستم گاز سوزسی ان جی1396020913960213داداشیان دیزگاهیکورشگیالن

پیشرفته1396021613960220plcمینوئی قاضیانیعاطفهگیالن

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220لطیفیمهیارگیالن

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220شاهرخ زادهحسینگیالن

2تراش تخصصی1396021613960220رعدپیماهومنگیالن

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219سرودی پورسعیدگیالن

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220عیسی زادهامیرگیالن

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1396021613960219سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220عرب نژادمیر سعیدگیالن

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220قاطعی فرمحمدرضاگیالن

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220گل کوبیهانیهگیالن

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226افضلیمرجانگیالن

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226حسن پورشهالگیالن

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303حسنیمعصومهگیالن

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227جعفرپورمهردادگیالن

تعمیر و نگهداری ماشین تراش1396022313960227قلی زادهحسنگیالن

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227بابائیمحمودرضاگیالن

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن

عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396022313960226خجستهمهدیگیالن

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226بخشیآیت اهللگیالن

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226تمیزکار آستانهمجیدگیالن

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302احمدی آراعادلگیالن

1396023013960303FLASHشربتی چرودهپرویزگیالن

1396023013960303ILLUSTRATORبدرکصفیهگیالن

1396023013960302LOGOحسین زاده کاسانیلیالگیالن

1396023013960302LOGOدشتبانمهدیگیالن

1396023013960303المئیعلیرضاگیالن
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

1396023013960303کوچکیامیرگیالن
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303محسنیالهامگیالن

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن

سنسورها1396023013960303سرودی پورسامانگیالن

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302محمدپور تسیهامیرگیالن

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303برمکی ویشکائیمریمگیالن



PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303لطیفیمهیارگیالن

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206نوری عالممحمدلرستان

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xکریمی صدراسماعیللرستان

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206میرزاییمسعودلرستان

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206مهرپورایرجلرستان

طب سنتی1396020213960206بازوندروح الهلرستان

طب سنتی1396020213960206زمانی وردیمهرانلرستان

(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396020213960206مرادینیمالرستان

قالب بندی ساختمان1396020213960206ممیوندمسلملرستان

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206شمسیمحمودرضالرستان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )نعمت الهیهادیلرستان

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )هدایتسارالرستان

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212مرادینیمالرستان

اصول طراحی معماری1396020913960213قلیانچیمعصومهلرستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213علی نیازیبالرستان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213کریمیفریدونلرستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220بهمنیعلیلرستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396020913960220زمانی وردیمهرانلرستان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212مسلمیعلیلرستان

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220ساکیمحمدلرستان

1دستور زبان انگلیسی 1396020913960220قایدیانشاءاهلللرستان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213مهرپورایرج لرستان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213رشیدیمهرنوشلرستان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213مرادی سبزوارنیلوفرلرستان

HDکار با دوربین 1396020913960213کهزادیهادیلرستان

1396021613960220خسرویروح اهلللرستان
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ادیوس مقدماتی1396021613960220نورعلیسعیدلرستان

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220دلفانفیروزلرستان

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227قاسمی نژادخداکرملرستان

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219بهمنیعلیلرستان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220نعمت الهیهادیلرستان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219والی زادهرامینلرستان

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220مرزبانصادقلرستان

2مولد قدرت 1396021613960219مهرپورایرجلرستان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219کشاورزکاظملرستان

1396022313960303KET 2سیفیمژگانلرستان

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226والی زادهرامینلرستان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226نظریفرزانهلرستان

ادیوس پیشرفته1396022313960227حسین پور ضرونیزینبلرستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303ضامنیمعصومهلرستان

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303ملک محمودیداودلرستان



(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227مرزبانصادقلرستان

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226بهمنیعلیلرستان

خودروهای هیبردی1396022313960226نوری عالممحمدلرستان

کالژ سوزن بافت1396022313960227آزادبختفروغلرستان

مدیریت باغات میوه1396022313960227پایمردعلیلرستان

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302بهمنیعلیلرستان

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302رحمتی پورمهدیلرستان

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302فالحیمختار لرستان

سنسورها1396023013960303فزونگریمجیدلرستان

سنسورها1396023013960303قربانی رسول لرستان

سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396023013960303شیراوندمهرانلرستان

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302سیاه منصورسعیدلرستان

هرس درختان میوه1396023013960303میرزاییمسعودلرستان

	1396020213960206قاسمیایرجمازندران ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xکشت کاراسماعیلمازندران

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206اکبر زادهرضامازندران

اصول تسمه ها و گردنده ها در خودرو1396020213960206محمدپورشکتاییمحمودمازندران

طب سنتی1396020213960206محمودیزهرامازندران

	-13960209139602122 ابراهیمیان گتابی... رحمتمازندران آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

 1396020913960213CompTIA Linux+ ( core level )یعقوبی سورکیمحسنمازندران

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecرحیمی تاکامیبهروزمازندران

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecمصطفی پورصادقمازندران

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212اسفندمداحمدمازندران

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212حسن پورمحمدمازندران

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212نعمتیاحمدمازندران

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212قلیچمحمودمازندران

(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396020913960212محمودیزهرامازندران

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213آبائیحسینمازندران

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213صالحی زرخونیرحمت الهمازندران

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213ابراهیمی معصومه مازندران

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213خادمیانمنیره مازندران

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213خالقی رستمکالییفاطمهمازندران

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213کلبادی نژادخدیجهمازندران

Module M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396020913960220دشتیجلیلمازندران

طراحی و ساخت میز کامپیوتر1396020913960212والییمحمودمازندران

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212جمالیسید حمزهمازندران

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212نوریغالمرضامازندران

1مکانیک عمومی1396020913960213قاسم پورمهدیمازندران

1مولد قدرت 1396020913960212عباسیمحمدرضامازندران

1396021613960220عبدالهیسمیه الساداتمازندران
MCSA : Installing and Configuring 
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پیشرفته1396021613960220plcپورعباس کتی سریحمیدمازندران

پیشرفته1396021613960220plcحبیبیناصرمازندران

پیشرفته1396021613960220plcخلیلیمحسنمازندران

پیشرفته1396021613960220plcقدمیهادیمازندران

پیشرفته1396021613960220plcمنصوری نیاسید صادقمازندران

ادیوس مقدماتی1396021613960220دلگشا عبدالملکیزهرامازندران

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220صالحی زرخونیرحمت الهمازندران

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219حضرتیمریممازندران

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219گل پیکر رادامیر حسینمازندران

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219حسین زادهاعتمادمازندران

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219اصغرپورحسینمازندران

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220طالیی رادطهمازندران

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220بحرپیمایابراهیممازندران

شلوار دوزی1396021613960220ساداتی اشرفیحرمت ساداتمازندران

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219محمدی خارکشیصدیقهمازندران

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219والییمحمودمازندران

(ECU)مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو1396021613960220رنجبرفرشیدمازندران

نرم افزار طراحی الگوی لباس1396021613960220شیرزاد جویباریزهرامازندران

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227آهنیسمیهمازندران

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227عزیزیاعظممازندران

LSاینورتر و سروو 1396022313960226اصغرپورحسینمازندران

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227گیالنیحسینمازندران

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226رحمانیمحمد علیمازندران

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303طاهریسید احمدمازندران

خودروهای هیبردی1396022313960226مصطفویعلیمازندران

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226قدمیهادیمازندران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227اسکندریامیدمازندران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227صدرالساداتی بابلیفاطمهمازندران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227عالیشاه باالدهیطاهرهمازندران

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227کریم النفسمعصومهمازندران

کالژ سوزن بافت1396022313960227احمدیرویامازندران

کالژ سوزن بافت1396022313960227اصدقیفاطمهمازندران

کالژ سوزن بافت1396022313960227رستمکالییسیده محترممازندران

مدیریت باغات میوه1396022313960227اکبرزادهرضامازندران

مدیریت باغات میوه1396022313960227محمودیزهرامازندران

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302اکبریحسینمازندران

1396023013960303FLASHخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران

L90برق خودروی تخصصی 1396023013960303نصیریمهدیمازندران

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303پزشکیافشینمازندران

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303خاتمیمولودمازندران

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302شفائیعلیمازندران



عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303احمدیرویامازندران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303فخاریفاطمهمازندران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303قدیری ساروئیفاطمه صغریمازندران

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303هادویمعصومهمازندران

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302جبرئیل زادهمحمد رضامازندران

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302سیرادقی کیساریمطهره مازندران

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303کاظمیلطف اهللمازندران

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303نصاریسحرمازندران

هرس درختان میوه1396023013960303محمودیزهرامازندران

تکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396021613960219قبادیاسدالهمرکز تربیت مربی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227ساسانیان اصلزهرامرکز تربیت مربی

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303قبادیاسدالهمرکز تربیت مربی

FCE 1خواندن 1396022313960303خیرالهیملیحهمرکز تربیت مربی

FCE 1خواندن 1396022313960303نیک بختکورشمرکز تربیت مربی

   سیستم انتقال قدرت1396020213960206حسنیسجادمرکزی

	1396020213960206کوه برمیالدمرکزی ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLمظفریحسینمرکزی

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLنادریحمیدمرکزی

B مقدماتی 1396020213960206PLCحیدریجاللمرکزی

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206باقری زهرامرکزی

(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1396020213960206مشایخی کرهرودیمریممرکزی

	-13960209139602122مرادیمسعودمرکزی آکواترونیک –مدیریت منابع آب 

1396020913960213DREAMWEAVERعطاریانشهیده خاتونمرکزی

مقدماتی 1396020913960212plc Fatecسمیعی نیستانیعلی رضامرکزی

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213ادیغمریممرکزی

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213باقریزهرامرکزی

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213عبدالحسینیمهدیمرکزی

AutoCAD Electricalآشنایی با نرم افزار 1396021613960219غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220آزادیمژگانمرکزی

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220بختیارفریبامرکزی

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220سعیدیگل برگمرکزی

(غیر حضوری- مجازی )ارگونومی و مبلمان1396021613960220عباسیزینتمرکزی

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219شیخی مهرابادیمسعودمرکزی

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219مهرادسیامکمرکزی

level IIبازرسی چشمی جوش1396021613960227اجتهادیاحسانمرکزی

2تراش تخصصی1396021613960220کمندلویاسرمرکزی

2تراش تخصصی1396021613960220نوریمحمدرضامرکزی

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219اوقانی اصفهانیمحمدرضامرکزی

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219زاهدی مهرداودمرکزی

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220حکامیمهدیمرکزی

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220نکیساابوالفضلمرکزی

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220یار احمدیعلیمرکزی

طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه1396021613960219شاهیفاطمهمرکزی



طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219رییس محمدیمحمدمرکزی

معرق مقدماتی1396021613960227حسینیالههمرکزی

معرق مقدماتی1396021613960227فرهادیزهرهمرکزی

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219مومنیمسعودمرکزی

ساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396022313960226سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی

Module M2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396022313960303خادمی عراقیابوالفضلمرکزی

روشهای ارائه مطلب1396022313960227آزادیمژگانمرکزی

روشهای ارائه مطلب1396022313960227دارابیمصطفیمرکزی

روشهای ارائه مطلب1396022313960227عباسیزینتمرکزی

(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396022313960226احمدیمرتضیمرکزی

کالژ سوزن بافت1396022313960227اصحابیمعصومهمرکزی

کالژ سوزن بافت1396022313960227مشایخیمریممرکزی

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226نجفی زادهنوابمرکزی

1396023013960303ILLUSTRATORتوکلیمهرانمرکزی

1396023013960302LOGOحیدریجاللمرکزی

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303قاسمی پورمریممرکزی

(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1396023013960302غالمیانراضیهمرکزی

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303عباسیزینتمرکزی

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303فرهادیزهرهمرکزی

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303شاهیمهردادمرکزی

	1396020213960206تقی زاده فردسید محسنهرمزگان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396020213960206فاضلیعنایت اهللهرمزگان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

	1396020213960206کرمپوررادسجادهرمزگان ظرفشویی  رومیزی و ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

( برنامه نویسی ساختار یافته ) 1396020213960206PLC – STLیعقوبیایوبهرمزگان

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206پسندی پورسولمازهرمزگان

آفات وبیماریهای درختان میوه1396020213960206دهقانی سلطانینرجسهرمزگان

Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1396020213960206رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان

طب سنتی1396020213960206زارعی کلوئیسمیههرمزگان

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206حاج حسینیعیسیهرمزگان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عامری پوررامینهرمزگان

آشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396020913960213عبدالهیحواهرمزگان

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213پسندی پورسولمازهرمزگان

اصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396020913960213دهقانی سلطانینرجسهرمزگان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213محمدیعایشههرمزگان

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212ریگیرسولبخشهرمزگان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213حاج محمدیآیتهرمزگان

سیستم اعالم حریق1396020913960212رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212سیستانیکیومرثهرمزگان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212فریدون فرحامدهرمزگان

1مولد قدرت 1396020913960212بهنامیاصغرهرمزگان

1مولد قدرت 1396020913960212جلیلیابراهیمهرمزگان



آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220عامری پوررامینهرمزگان

آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396021613960220عبدالهیحواهرمزگان

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220رنجبریمریمهرمزگان

اصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1396021613960220زارعی کلوئیسمیههرمزگان

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220برادران ترابیمسعودهرمزگان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220آیینه بیگیمارالهرمزگان

2مولد قدرت 1396021613960219بهنامیاصغرهرمزگان

2مولد قدرت 1396021613960219جلیلیابراهیمهرمزگان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219غالمیاله مرادهرمزگان

عکاسی دیجیتال مقدماتی1396022313960227غالمیاحمدهرمزگان

1فرز کاری سطح  1396022313960303حمیدیبابکهرمزگان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226صادقی نژادمهدیهرمزگان

مدیریت باغات میوه1396022313960227ذاکری نسبفاطمههرمزگان

مدیریت باغات میوه1396022313960227رنجبریمریمهرمزگان

مدیریت باغات میوه1396022313960227عامری پوررامینهرمزگان

(مقدماتی دو)شناخت آسانسور و پله برقی و اجزای آنها 1396023013960302حسینیسید علی اصغرهرمزگان

1396023013960302قاسمیصادقهرمزگان
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302یعقوبیایوبهرمزگان

محوطه سازی فضای سبز1396023013960303عامری پوررامینهرمزگان

هرس درختان میوه1396023013960303قاسی پور افشارافسانههرمزگان

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xحسن آبادیمسلمهمدان

مقدماتی 1396020213960206ARC VIEW GIS3.Xزمانی نیاطیبه همدان

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206کریمیاحمدهمدان

قالب بندی ساختمان1396020213960206فتحیان راسخعلیهمدان

(مترو)آشنایی با سیستم های برقی قطارهای شهری 1396020913960212شاهسوندیرسولهمدان

اصول طراحی معماری1396020913960213فتحیان راسخعلیهمدان

اصول طراحی معماری1396020913960213هاشمیهدیهمدان

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213زرین وفاعلیرضاهمدان

(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396020913960212گمارمرضیههمدان

روشهای ارائه مطلب1396020913960213کزازیخدیجههمدان

2سیستم انتقال قدرت 1396020913960213سلگیسعیدهمدان

طراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396020913960213ملکیحسینهمدان

(مجازی- غیر حضوری )طراحی فضاهای آموزشی 1396020913960213زاهریعلیهمدان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212آل طاهاسید مسعودهمدان

طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان1396020913960212مسکینیسیدحسنهمدان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212زندبابارئیسیمحمدهمدان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212مرادطلبمحمدهمدان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212مطلبیفاطمههمدان

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1396020913960212نژادزندیهمریمهمدان

مبانی رنگ1396020913960213سهرابی فردفرحنازهمدان

پیشرفته1396021613960220plcزائری بهروزرضاهمدان

پیشرفته1396021613960220plcزینعلیمهدیهمدان

پیشرفته1396021613960220plcصفائیمصطفیهمدان



پیشرفته1396021613960220plcنظری منظوراسماعیلهمدان

اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش1396021613960219دی آبادیامیدهمدان

2تراش تخصصی1396021613960220سهرابیمحمد مهدیهمدان

یخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396021613960219طباطباییسید حسینهمدان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396021613960220مرادینرگسهمدان

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219فتحیان راسخعلیهمدان

شلوار دوزی1396021613960220ترابیانپورانهمدان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219آل طاهاسید مسعودهمدان

طراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396021613960219حاتمیمجتبیهمدان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220پیغمبریآرشهمدان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220جعفریصفوراهمدان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220شریف فربهارههمدان

(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396021613960220شریفی تراباعظمهمدان

معرق مقدماتی1396021613960227گودرزیزهراهمدان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219طاهریمحمد حسینهمدان

نقشه خوانی درخودرو1396021613960219نگینیمحمدهمدان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226آقا جانیآزادههمدان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226زندیلیالهمدان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226شمسیعاطفههمدان

(صنایع دستی )ابزار شناسی1396022313960226یادگاریمنیژههمدان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226صالحیسعیدهمدان

LSاینورتر و سروو 1396022313960226مرادطلبمحمدهمدان

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227جمشیدی سحابغالمعلیهمدان

ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396022313960226هاشمیهدیهمدان

FCE 1خواندن 1396022313960303مومنیمریمهمدان

روشهای ارائه مطلب1396022313960227حیدریسحرهمدان

کالژ سوزن بافت1396022313960227ترابیانپورانهمدان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226حسینیسید میعادهمدان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری1396022313960226سلیمانیسروشهمدان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226الوندیسامانهمدان

نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396022313960226زرین وفاعلیرضاهمدان

1396023013960303FLASHشفیعیفاطمههمدان

1396023013960303FLASHمرادینرگسهمدان

1396023013960303FLASHملکیحسینهمدان

(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 1396023013960303جعفریصفوراهمدان

الکترونیک کاربردی1396023013960303آقایی ساالر آبادیامیرهمدان

الکترونیک کاربردی1396023013960303حیدربیگیحامدهمدان

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302الماسیعزت الههمدان

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303احمدی حشمتیهنسرینهمدان

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303طهماسبیسمیراهمدان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303اوقانسمیراهمدان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303طالبیهماهمدان

توسعه دهنده برنامه اندروید1396023013960303کاوسیمحمدهمدان

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396023013960303گمارمرضیههمدان



1396023013960302ال طاهاسید مسعودهمدان
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه 

مطبوع

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303رضایی خوشخراملیالهمدان

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303والی خواهنداهمدان

قالیبافی مقدماتی1396023013960303سماقیمهریهمدان

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303امیدی اکرم همدان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302جمشیدی سحابغالمعلیهمدان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302زندبابارئیسیمحمدهمدان

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302صالحیسعیدهمدان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303زندیلیالهمدان

مبانی هنرهای تجسمی1396023013960303سهرابی فردفرحنازهمدان

هرس درختان میوه1396023013960303حق پرستمناهمدان

آنالیز گازهای خروجی اگزوز  1396020213960206متولی پوراصغریزد

طب سنتی1396020213960206گل ورد زادهرزیتایزد

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206بناپورحسینیزد

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206حاجی ده ابادیمحمد علییزد

کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک1396020213960206راستیمحمد رضا یزد

17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1396020213960206علیشاهیوحید رضایزد

(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه1396020913960213سلطان عطارزهرهیزد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213ضوئ الرشدسیمین الساداتیزد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213گندم مالمیریمرجانیزد

(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396020913960213یعقوب زاده ابرقوییجوادیزد

2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396020913960212چاکر الحسینیحمیدیزد

(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1396020913960213اکرمی ابرقوییعلییزد

1396021613960220ابرقوییمریمیزد
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012

1396021613960220MS PROJECT 2010میرطبائیسید محمدیزد

PICتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396021613960219راستیمحمدرضایزد

روانشناسی مهارت های ارتباطی1396021613960219زارعین علی آبادفرشتهیزد

سیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396021613960220دهقانیزاده بغداد آبادعباسیزد

شلوار دوزی1396021613960220افضلی سردسیرآزیتایزد

شلوار دوزی1396021613960220امینی بهابادیصدیقهیزد

HTMLکد نویسی 1396021613960220زارع بیدکیهادییزد

HTMLکد نویسی 1396021613960220مهدوی زادهسمانهیزد

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1396022313960227توکلی اله آبادیلیالیزد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303امینی بهابادیصدیقهیزد

(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396022313960303جهانیعصمتیزد

(غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی 1396022313960227ابوئی مهریزیمحمد علییزد

1فرز کاری سطح  1396022313960303خادم زادهخلیلیزد

کالژ سوزن بافت1396022313960227کریمی زارچیفاطمهیزد

(1) سوخت رسانی دیزل 1396023013960302بوئی آبادیمحمدرضایزد

1396023013960303ILLUSTRATORطایفی نصرابادیسعیدهیزد



الکترونیک کاربردی1396023013960303رحیمی بافقیمحمدیزد

SAFEتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار 1396023013960302میرطبائیسید محمدیزد

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303زارعرفعتیزد

+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396023013960303طباطبایی ندوشنمرضیه الساداتیزد

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302برزگری بافقیاحمدیزد

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز1396023013960302دهقانزاده بافقیمجیدیزد

عکاسی دیجیتال پرتره1396023013960303روحی پناه عبدالرسولیزد

قالیبافی مقدماتی1396023013960303کالنتریسارهیزد

(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396023013960303سلطان عطارزهرهیزد

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302بناپورحسینیزد

PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1396023013960302مام آقاییابراهیمیزد


