
نام حرفهتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان مربیردیف
وضعیت ثبت 

نام
تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907پاشاییناصراذربایجان شرقی1

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907فیروزی آبریزعلی اکبراذربایجان شرقی2

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkسلمان پورزنوزلیالاذربایجان شرقی3

تایید1397091013970913FLASHولی پورعلیرضااذربایجان شرقی4

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی5

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920عبدلیاکبراذربایجان شرقی6

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913موسوی ایرانسیدداوداذربایجان شرقی7

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی8

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913احبابمریماذربایجان شرقی9

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914جهان سریولیاذربایجان شرقی10

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914شاهدیحسیناذربایجان شرقی11

تایید1397091713970920PHPولی پورعلیرضااذربایجان شرقی12

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920سپهریبهزاداذربایجان شرقی13

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920قویدلساساناذربایجان شرقی14

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی15

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920امیرمحمدیانسیمیناذربایجان شرقی16

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920نویدسهیالاذربایجان شرقی17

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921شاهدیحسیناذربایجان شرقی18

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920شفاعتی ممقانیقاسم اذربایجان شرقی19

1397091713970921نوریابوالفضلاذربایجان شرقی20
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی21

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی22

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927عباسپورعلیاذربایجان شرقی23

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927فروغیمهراناذربایجان شرقی24

تایید2برق خودرو  1397092413970927اراسته ارزنقهادیاذربایجان شرقی25

تایید2برق خودرو  1397092413970927طالب نژادداوداذربایجان شرقی26

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی27

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927داداشی خالصبهراماذربایجان شرقی28

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927عباسی قربانعلی اذربایجان شرقی29

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927ستارزادهاکبر اذربایجان شرقی30

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927مهرویانعلیرضااذربایجان شرقی31

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927پورحیدررباباذربایجان شرقی32

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927آقائینادراذربایجان شرقی33

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927کریمیعزیزهاذربایجان شرقی34

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی35

1397090513970907شکری حبشیابراهیماذربایجان غربی36
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907احمدپورسجاداذربایجان غربی37

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907کریمیعثماناذربایجان غربی38

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCجهاندیدهساماناذربایجان غربی39

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی40

1397091013970914روشنیبهمناذربایجان غربی41
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی42

تایید1397091713970920PHPاسعدی کهنه شهریرضااذربایجان غربی43

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920شمسیمهدیاذربایجان غربی44

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920دروگرادریساذربایجان غربی45

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی46

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی47

1397091713970921خلیل لویاسیناذربایجان غربی48
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921روشنیبهمناذربایجان غربی49
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی50

تاییدپیشرفته1397092413970927plcبادگیوفاروقاذربایجان غربی51
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تاییداسانس گیری1397092413970927حاجی زادشهالاذربایجان غربی52

تاییداسانس گیری1397092413970927حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی53

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927جهاندیدهساماناذربایجان غربی54

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927وطنیرضااذربایجان غربی55

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927شیخ ابراهیمی کانی سیرانفاروقاذربایجان غربی56

تایید2برق خودرو  1397092413970927افسونآکواذربایجان غربی57

تایید2برق خودرو  1397092413970927صبوریساماناذربایجان غربی58

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927نجیب فرعلیاذربایجان غربی59

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی60

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927وصالیمهدیاذربایجان غربی61

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )عشقیمهیناردبیل62

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7فرجی داود خانیایرجاردبیل63

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913محمدیمالکهاردبیل64

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل65

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913رسالتیسهیالاردبیل66

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913دسینه کوه کناراقدساردبیل67

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920آقازاده تولوناعظماردبیل68

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920نورانیراضیهاردبیل69

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920اقبالیرویا اردبیل70

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921حاجی زادهعلیاردبیل71

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل72

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927مختارپور هشجیناعظماردبیل73

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927اکبری باریسکوکباردبیل74

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927نوری پیرایواتلورعنااردبیل75

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927حسن زاده نمینسمیهاردبیل76

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927یوسف زاده حوریهاردبیل77

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927ایمانپور مغوانمهنازاردبیل78

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927محمدیکه’مالاردبیل79

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927نورانیراضیهاردبیل80

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928فتحی گرجانمهراناردبیل81

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkجشنیطیبهاصفهان82

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkخبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان83

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )جلوانی اصفهانیمحمداصفهان84

تایید1397091013970913FLASHآقاجانیان مبارکهمیترااصفهان85

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCاربابیمرضیهاصفهان86

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913خورشیدیمرضیهاصفهان87

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914ابراهیمیمحمد رضااصفهان88

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914الهامیفهیمهاصفهان89

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914امینیمینااصفهان90

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914آزادیلیالاصفهان91

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914آقاییمهریاصفهان92

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914باغبانهامریماصفهان93

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان94

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914خرمنویداصفهان95

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914رحمتیانحسیناصفهان96

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914رضائی رامشهفرشتهاصفهان97

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914سلیمانیاشرفاصفهان98

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914سمیعی کیاسمیهاصفهان99

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914عبداللهیفرهاداصفهان100

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914فخارزاده نائینیحوریهاصفهان101

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914فروغیفریدهاصفهان102

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914قدمیطاهرهاصفهان103

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914قیاسلوحبیبهاصفهان104

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914کاظمی ورنامخواستیسارااصفهان105

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914محمدی محمدیلیالاصفهان106

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914میرزاعلیانپرویناصفهان107

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913شریفعظیمهاصفهان108

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913غفاریسعیداصفهان109

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914عمادیمرضیهاصفهان110

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913ریجنیمجتبیاصفهان111



تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913اکلیلیمژگاناصفهان112

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913آقاسید جعفری مفردفهیمهاصفهان113

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913یوسفیعباساصفهان114

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913خلیلی پورناغانییوسفاصفهان115

تایید1397091713970920PHPقیاسلوحبیبهاصفهان116

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921ارباب دیزچهزهرااصفهان117

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921اربابیمرضیهاصفهان118

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921بابائی زادهمحمدرضااصفهان119

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921جشنیطیبهاصفهان120

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921خادم آرانیاسماءاصفهان121

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان122

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان123

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921راونجیفاطمهاصفهان124

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921زمان وزیریامیراصفهان125

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921سلطانیانزهرهاصفهان126

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921سلیمانیپریسااصفهان127

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921شب خوانمرضیهاصفهان128

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921شریفعظیمهاصفهان129

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921عرفانالهاماصفهان130

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921علیخان زاده آرانیسپیدهاصفهان131

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921گندمیان دیزچهعباساصفهان132

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921مشرقیزینباصفهان133

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921موسویصدیقه ساداتاصفهان134

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921نمدیان  مجردنرگساصفهان135

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921نمدیان مجردمریماصفهان136

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920طاهریعلی اکبراصفهان137

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920طاوسیغالمحسیناصفهان138

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920کریمیعلی اکبراصفهان139

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921نصرآزادانیبهاراصفهان140

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920حسینیایرجاصفهان141

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920عسکری سیچانیهوشنگاصفهان142

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920مقصودی افوسیمالکاصفهان143

1397091713970921خرمنویداصفهان144
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان145
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920زاغیآزادهاصفهان146

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920زمانی علویجهمرضیهاصفهان147

تاییدپیشرفته1397092413970927plcارمودیمحمد رضااصفهان148

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927کاظمیفاطمهاصفهان149

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927الماسی زفرهرقیه اصفهان150

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927امانی بنینصراهللاصفهان151

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928ارباب دیزچهزهرااصفهان152

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928اربابیمرضیهاصفهان153

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان154

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928جشنیطیبهاصفهان155

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928حسینیایرجاصفهان156

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928خادم آرانیاسماءاصفهان157

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان158

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان159

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928راونجیفاطمهاصفهان160

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928شب خوانمرضیهاصفهان161

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928شیخی بیدگلیسمیهاصفهان162

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928عرفانالهاماصفهان163

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928علیخان زاده آرانیسپیدهاصفهان164

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928کلکی نمامحسناصفهان165

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928گندمیان دیزچهعباساصفهان166

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928محمدقاسمیفریبااصفهان167

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928مشرقیزینباصفهان168

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928موسویصدیقه ساداتاصفهان169



تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928نمدیان  مجردنرگساصفهان170

تایید(کاشان- اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397092413970928نمدیان مجردمریماصفهان171

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927مونسیان اصفهانیعلیاصفهان172

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927آقائی حسین آبادیمریماصفهان173

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928پیروی بادیکاظماصفهان174

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927احمدیداوداصفهان175

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927ایروانی محمد آبادیسعیدهاصفهان176

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927عطائی محمدیسارهاصفهان177

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927سورانیبهراماصفهان178

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928فریورمریماصفهان179

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928کاویانی ارانیعلیرضااصفهان180

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907قنبریحمیدالبرز181

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907گلی بیدگلیمحسنالبرز182

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907عشقی یار عزیزداودالبرز183

تایید1397091013970913FLASHربانینفیسهالبرز184

تایید1397091013970913FLASHرهبریعقوبیشادیالبرز185

تایید1397091013970913FLASHکمالینیماالبرز186

1397091013970914شوقیحجت الهالبرز187
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920برف مالمحسنالبرز188

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913درویشوندمهدیالبرز189

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913یزدیپروانهالبرز190

تایید1397091713970920PHPرحمتیام کلثومالبرز191

تایید1397091713970920PHPرستمیفریباالبرز192

تایید1397091713970920PHPروحانیسید کاظمالبرز193

تایید1397091713970920PHPسلیمی زادهسپیدهالبرز194

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920پیشگاهیرضاالبرز195

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927سلطانی صحتداودالبرز196

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927واشقانی فراهانیداریوشالبرز197

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927اقصری سریآرینالبرز198

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927نادمفرزادالبرز199

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927نیریسیدرضاالبرز200

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927واشقانی فراهانیداریوشالبرز201

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927کمالینیماالبرز202

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927گله بسیاریمهدیهالبرز203

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927مشهدلوالهامالبرز204

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )عسگریزهراایالم205

تایید1397091013970913FLASHخسروی چقاماهیمحمدجوادایالم206

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCغالمیحمیدرضاایالم207

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913ناصریجوادایالم208

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913ایوانیزهراایالم209

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913زمانیفریدهایالم210

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914سارائیفرحنازایالم211

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920روشنیزینبایالم212

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920ناصریخدیجهایالم213

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920زارعیشیماءایالم214

تاییداسانس گیری1397092413970927چامهطاهرهایالم215

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927ناصریخدیجهایالم216

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927نیازیمحسنایالم217

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927کولیوندبابکایالم218

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928داورمریمایالم219

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927کیانلوئیعلیایالم220

تایید1397091013970913FLASHسراجی زادهسکینهبوشهر221

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCانبارکیرستمبوشهر222

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913سراجی زادهکبریبوشهر223

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913دالرامشهنازبوشهر224

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913معینیانمهین تاجبوشهر225

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913بازیارمهراببوشهر226

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920احمدیماشاءالهبوشهر227

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920حسینیابراهیمبوشهر228



تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920لیراوی دیلمیرضابوشهر229

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920هنرکارمحمد حسینبوشهر230

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920غالمیمرضیهبوشهر231

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921حاجیانعلی اکبربوشهر232

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921لیراویطاهرهبوشهر233

1397091713970921بهفرکاظمبوشهر234
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر235

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927شاهگلیفرشیدبوشهر236

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927حیدریمحمدبوشهر237

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907رفیعیرضا تهران238

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907غالمیمهدیتهران239

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907مازادهامیرتهران240

تایید1397091013970913FLASHصنیعی رایناک تهران241

تایید1397091013970913FLASHنصرالهی ثمرینیوسفتهران242

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7جودیجعفرتهران243

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7درویش کسامحسنتهران244

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7غالمیمهدیتهران245

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7مازادهامیرتهران246

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913درزی گاوزنیزهراتهران247

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913عرش وزانعلیتهران248

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913نیک جوپیوندتهران249

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914احمدی سعیدهتهران250

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914اسدیعلیرضاتهران251

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914برومند خشکبیجاریفاطمهتهران252

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914بکائی زوارهعفتتهران253

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914حسینیسید محسنتهران254

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914حکیمی نصرآبادیآسیهتهران255

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914ذالیمحسنتهران256

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914فرخی مینامحسنتهران257

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914فهیمیمهدیتهران258

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914قاسم پور لیالتهران259

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914محمدیلیالتهران260

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914ملک سیاه چشممحمدرضاتهران261

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914نریمانیاحمدتهران262

تایید(اجرا در استان تهران)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397091013970914یزدانی حسینتهران263

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913قشقاییرضاتهران264

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913ولی جانیمحمدرضاتهران265

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914افتخاریرؤیاتهران266

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913موسویسیده سمیهتهران267

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920خدابندهپروانهتهران268

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920خلیقیمحمدتهران269

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920سعیدیعباستهران270

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920اخالقیسیدمسعودتهران271

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران272

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920رفیعیسید جلیل الدینتهران273

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920دستجانی فراهانیسعیدتهران274

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920زنگانهمهدیتهران275

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920عابدینیاشرفتهران276

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920کریم زادهلطیفهتهران277

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920مروّتی شریف آبادمرضیهتهران278

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920امرائیمحمدتهران279

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920قربانیاشرفتهران280

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920میریفاطمه ساداتتهران281

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928احمدیانفریباتهران282

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928اسدیعلیرضاتهران283

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928بهزادیمرجانتهران284

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928بیکی ورزنهمحمد رضاتهران285

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928تک بندرضاتهران286

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928جبلهعلی اکبرتهران287



تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928حاجی پوربیگوم قلعهپروانهتهران288

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928حجتیمیناتهران289

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928حسینیسید محسنتهران290

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928ذوالقرنین فریباتهران291

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928سالمتبیتاتهران292

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928شهبازپور تازه کند رضاآبادفرزانهتهران293

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928عبدالوندعلی رضاتهران294

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928علی مردانی شهربابکینرگستهران295

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928کریم حقیپریساتهران296

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928ملک سیاه چشممحمدرضاتهران297

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928موسویمیررسولتهران298

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928نصیریبیژنتهران299

تایید(اجرا در استان تهران)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397092413970928یوسفی فشکیامیدتهران300

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927اسماعیلیغالمرضاتهران301

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927حیدری محمدیمحمد رضا تهران302

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927محسنیداودتهران303

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927مرادیذوالفقارتهران304

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927حسینیسید برومندتهران305

تایید2برق خودرو  1397092413970927صادق زاده ساداتمیرابوالفضلتهران306

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927خسرویحمید رضاتهران307

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927درویش کسامحسنتهران308

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927بختیاریحمید رضاتهران309

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927برومند خشکبیجاریفاطمهتهران310

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927سلطانیمریمتهران311

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927مهتابی بیدگلیافسانهتهران312

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927پرداللیالتهران313

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927خدابندهپروانهتهران314

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927عزیزیانمیالدتهران315

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907داودیلیالچهارمحال و بختیاری316

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری317

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری318

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCعاطفت دوست مهدیچهارمحال و بختیاری319

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7جوانبختافشینچهارمحال و بختیاری320

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914داودیلیالچهارمحال و بختیاری321

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری322

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری323

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری324

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913صالح ریاحی دهکردیاعظمچهارمحال و بختیاری325

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری326

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914همتی فارسانیمهریچهارمحال و بختیاری327

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری328

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری329

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری330

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921داودیلیالچهارمحال و بختیاری331

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری332

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921نادری فارسانیشهرهچهارمحال و بختیاری333

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920صالح ریاحی دهکردیاعظمچهارمحال و بختیاری334

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920قادری قهفرخیمحمدعلیچهارمحال و بختیاری335

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری336

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920خدیویفرزینچهارمحال و بختیاری337

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری338

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری339

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920حسینیسیده سکینهچهارمحال و بختیاری340

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری341

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920محققپروانهچهارمحال و بختیاری342

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927محققپروانهچهارمحال و بختیاری343

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری344

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927حسینیسیده سکینهچهارمحال و بختیاری345

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری346

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری347



تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری348

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913خلیلی بروجنیامیرچهارمحال وبختیاری349

تاییدپیشرفته1397092413970927plcرئیسیآرشچهارمحال وبختیاری350

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927رئیسی نافچیعبدالکریمچهارمحال وبختیاری351

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914اسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی352

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914ایدونمحبوبهخراسان جنوبی353

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914آزاد نژادعلیرضاخراسان جنوبی354

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914بخشنده جوانزکیه خراسان جنوبی355

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914بخشی پورزینبخراسان جنوبی356

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914برکیانحمیدهخراسان جنوبی357

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914پروانه جلیلیسید محسنخراسان جنوبی358

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914جمشیدی  مقدمصادقخراسان جنوبی359

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914جواد زادهمرتضیخراسان جنوبی360

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914خداوردیعباسخراسان جنوبی361

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914خزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی362

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914سالکیامیرخراسان جنوبی363

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914شهریاریسمیهخراسان جنوبی364

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914عطائیانمنصورهخراسان جنوبی365

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914غفاریحسینخراسان جنوبی366

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914فرزادعباسخراسان جنوبی367

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914کوهیسمانهخراسان جنوبی368

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی369

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی370

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی) کارآفرینی مقدماتی 1397091013970914موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی371

تایید1397091013970913FLASHحسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی372

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914موسوی نسبسید سجادخراسان جنوبی373

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی374

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913شرعیحسینخراسان جنوبی375

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی376

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی377

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914جازبیعلیخراسان جنوبی378

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914عابدپورسیناخراسان جنوبی379

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913مالکیعفتخراسان جنوبی380

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920خداوردیعباسخراسان جنوبی381

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920مالکیعفتخراسان جنوبی382

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی383

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921سبزه جومحمدخراسان جنوبی384

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921عابدپورسیناخراسان جنوبی385

1397091713970921موسوی نسبسید سجادخراسان جنوبی386
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920بخشی پوراکرمخراسان جنوبی387

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920قاینی نژادفاطمهخراسان جنوبی388

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی389

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی390

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927فرزامیمجتبیخراسان جنوبی391

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی392

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927میریفاطمهخراسان جنوبی393

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927سالکیامیرخراسان جنوبی394

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907باقریفیروزهخراسان رضوی395

1397090513970907حیدرینداخراسان رضوی396
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907کوشکباغیمهدیخراسان رضوی397

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkپورنگکاظمخراسان رضوی398

تایید1397091013970913FLASHنجارسعیدخراسان رضوی399

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913رضوی فردعباس خراسان رضوی400

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913رمضانی نسبحسنخراسان رضوی401

1397091013970914تعظیمیمجتبیخراسان رضوی402
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914گوهریبهرامخراسان رضوی403
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید



تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920قوچانیمسعودخراسان رضوی404

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914باقریفیروزهخراسان رضوی405

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913عابدمحمدخراسان رضوی406

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920ساجدیمهدیخراسان رضوی407

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920کریمیفرشیدخراسان رضوی408

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920کوشکباغیمهدیخراسان رضوی409

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913علیرضاییمجتبیخراسان رضوی410

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913سیاوشیمریمخراسان رضوی411

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی412

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914حیاتیمحمدخراسان رضوی413

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921پرستارحجت الهخراسان رضوی414

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921جاهدی نیامهدیخراسان رضوی415

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی416

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی417

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921حسینیسید حامدخراسان رضوی418

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921حیاتیمحمدخراسان رضوی419

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921ذاکری کالتفریدخراسان رضوی420

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921رادفرمسعودخراسان رضوی421

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921راممرضیهخراسان رضوی422

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921رضاییراضیهخراسان رضوی423

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921ساجدیمهدیخراسان رضوی424

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی425

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921سیدیسیدمهدیخراسان رضوی426

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921عادلی بهارجوادخراسان رضوی427

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921عظیمیساراخراسان رضوی428

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921نجفیمحمدخراسان رضوی429

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921نیک محمدی حسینی ئیاسماعیلخراسان رضوی430

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921نیکخوحسینخراسان رضوی431

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921هاشمیحلیمهخراسان رضوی432

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397091713970921واحدیسید رضاخراسان رضوی433

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920نجارسعیدخراسان رضوی434

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921باقریفیروزهخراسان رضوی435

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920برات زادهرضاخراسان رضوی436

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی437

1397091713970921سلیمانیمهدیخراسان رضوی438
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920رضوی فردعباس خراسان رضوی439

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927عادلی بهارجوادخراسان رضوی440

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927نوروزیان سعدآبادزکیه خراسان رضوی441

تاییداسانس گیری1397092413970927غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی442

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927رستگارمقدم مؤدبعلیرضاخراسان رضوی443

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی444

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927محمدی اکبریهاشمخراسان رضوی445

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927راممرضیهخراسان رضوی446

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927خانقاهیرسولخراسان رضوی447

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927غزنویحسین خراسان رضوی448

تایید2برق خودرو  1397092413970927ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی449

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927رضوی تبارحبیبخراسان رضوی450

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927شیفتهزهرهخراسان رضوی451

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927صبریحسنخراسان رضوی452

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927عجم زیبدروح الهخراسان رضوی453

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927صادق زادههاشمخراسان رضوی454

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927عباسیانمحمدخراسان رضوی455

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927سینائی فرمحمدخراسان رضوی456

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927حیاتیمحمدخراسان رضوی457

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927کوشکباغیمهدیخراسان رضوی458

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927ابطحی ایوریسید مهدیخراسان رضوی459

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927محتشمعلیرضاخراسان رضوی460

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927سجادی اوتانلو سید حبیبخراسان رضوی461

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928سیدیسیدمهدیخراسان رضوی462



1397090513970907گرایلوکیانوشخراسان شمالی463
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907خان محمد زادهمحمدخراسان شمالی464

1397091013970914حسن زادهنسیبهخراسان شمالی465
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920خان محمد زادهمحمدخراسان شمالی466

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی467

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913برزگرمهدیخراسان شمالی468

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913عابدیافسانهخراسان شمالی469

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913صاحبی فردزینبخراسان شمالی470

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921خواجه ییان اشترکیمریمخراسان شمالی471

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921سعادتیوحیدخراسان شمالی472

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی473

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920محمدیمجتبیخراسان شمالی474

1397091713970921شاهیمنیژهخراسان شمالی475
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی476
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920اللهی باغانفاطمهخراسان شمالی477

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927عبدال زاده محمد خراسان شمالی478

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927رحیمیاحمدخراسان شمالی479

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927شعبانیانابراهیمخراسان شمالی480

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927کریمیکرمعلی خراسان شمالی481

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927مهدویبابکخراسان شمالی482

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927شاهیمنصورهخراسان شمالی483

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927صاحبی فردزینبخراسان شمالی484

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی485

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927کالته عربی الههخراسان شمالی486

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927رضوانی توپکانلووحیدخراسان شمالی487

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907موسی پورعبدالحسینخوزستان488

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkحیدری فردسمیهخوزستان489

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOتوکلی نژادحجتخوزستان490

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCسرخی زادهمحمدخوزستان491

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913یزدیفلورخوزستان492

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920آل خمیسیمحمدخوزستان493

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920کاله کجامینخوزستان494

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913بوعلیصدیقهخوزستان495

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913محمودیسمیهخوزستان496

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913دوام بدلیالخوزستان497

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913غفرانی هرمزیآرزوخوزستان498

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914محمد زمانی پورامیرخوزستان499

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913جواد نژادغالمحسینخوزستان500

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913آل خمیساردشیرخوزستان501

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913سهرابیانامیدخوزستان502

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913شو لیسکینهخوزستان503

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913اسمعی پورهدیهخوزستان504

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913پورعوض اهرمیالهامخوزستان505

تایید1397091713970920PHPنساروندمجتبیخوزستان506

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920رضائیمریمخوزستان507

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920حیدریمژگانخوزستان508

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920سیاهی خلفمعصومهخوزستان509

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920صحنعلیمعصومهخوزستان510

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920کیارسی تورانخوزستان511

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920مطیعی فرمنصورهخوزستان512

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920احمدی اوندیمحمد خوزستان513

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920نجفی زادهشهینخوزستان514

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921بالیدهنرجسخوزستان515

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920طرفیصدیقهخوزستان516

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920کوتینداخوزستان517

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920شکاری سردشتطیبهخوزستان518



تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920جرفیزینبخوزستان519

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920غفرانی هرمزیآرزوخوزستان520

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920موسویزینبخوزستان521

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920جمالیانروزیتاخوزستان522

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397091713970920دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان523

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927سرخهسمانهخوزستان524

تاییداسانس گیری1397092413970927بزرگ فربی تا خوزستان525

تاییداسانس گیری1397092413970927شکاری سردشتطیبهخوزستان526

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927محمد زمانی پورامیرخوزستان527

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927خدادادیمسعودخوزستان528

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927محمد زمانی پورامیرخوزستان529

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927مراغیعلی محمدخوزستان530

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927حیدری فردسمیهخوزستان531

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927غفرانی هرمزیآرزوخوزستان532

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927خوش خلقیمریمخوزستان533

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927شو لیسکینهخوزستان534

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927بالیدهنرجسخوزستان535

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927حسین وندغالمرضاخوزستان536

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927سیاهی خلفصغریخوزستان537

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927شجاعینسترنخوزستان538

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927قاسمی فرمجتبیخوزستان539

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927حزبازادهاسماعیلخوزستان540

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )رجبیحبیبهزنجان541

تایید1397091013970913FLASHنقی لومهناززنجان542

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOدشتکیرحیمزنجان543

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7رازفرعلیزنجان544

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914قائمیسیما زنجان545

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913بهرامی رادنادرزنجان546

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913جعفریژیالزنجان547

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920چهره گشا زینبزنجان548

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920خسرویحمید رضازنجان549

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920دشتکیرحیمزنجان550

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920آویزکنفرنوشزنجان551

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927جمشیدیاکبرزنجان552

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927مهدی پورمحمدزنجان553

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928سلطانیلیالزنجان554

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927قاسمینسیمزنجان555

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927یادگاریشهرامزنجان556

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927سعیدی مقدمپرویززنجان557

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907صمدیانعلیرضاسمنان558

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907اکبریاکبرسمنان559

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkکریمیعلیسمنان560

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCاکبریبهروزسمنان561

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7موسوی کنتیسید قاسمسمنان562

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921امینی درونهمحمدسمنان563

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921بهرامیانفاطمهسمنان564

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921ترابیسید مجتبیسمنان565

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921تقی رمضانیمحمدسمنان566

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921جهانمجیدسمنان567

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921جوادی نژادسمانهسمنان568

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921چلوویانحامدسمنان569

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921خلیل نژادیسمیه سمنان570

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921زینتیمحمد مهدی سمنان571

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921شعبانیسحرسمنان572

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921صفائی پورناهیدسمنان573

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921کسائیانگلنساءسمنان574

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921کشاورزفاطمهسمنان575

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921کطولی محمدسمنان576

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921کمندیالههسمنان577

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921مجدفاطمهسمنان578



تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921مدرسیرضاسمنان579

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921مردانینداسمنان580

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921ملک محمدیحمیدرضاسمنان581

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921میرکوعذراسمنان582

تایید(اجرا در استان سمنان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397091013970921یاوریحمیدرضاسمنان583

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914یوسفیعلیسمنان584

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913طباطبائیانعطیه الساداتسمنان585

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920دوستمحمدیتهمینهسمنان586

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920غنیانمعصومهسمنان587

1397091713970921خوریانیانعلیرضاسمنان588
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920شریعتی حوریه سمنان589

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927بیطرفمهدیه ساداتسمنان590

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927عرب احمدی انیسه سمنان591

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927عرب یارمحمدیلیالسمنان592

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927خادمیمصطفیسمنان593

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927دخانیانعلیرضاسمنان594

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان595

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkعبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان596

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )ریکیمهریسیستان و بلوچستان597

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان598

1397091013970914براهوییعلیرضا سیستان و بلوچستان599
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان600

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920نژاد پورعادلسیستان و بلوچستان601

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913شاهوزائیپریساسیستان و بلوچستان602

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان603

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913کیخامحمدسیستان و بلوچستان604

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان605

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان606

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان607

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921آریانفرحسینسیستان و بلوچستان608

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان609

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927براهوییعلیرضا سیستان و بلوچستان610

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927روان بدمهردادسیستان و بلوچستان611

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان612

تایید2برق خودرو  1397092413970927بارانیعبیدالرحمنسیستان و بلوچستان613

تایید2برق خودرو  1397092413970927بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان614

تایید2برق خودرو  1397092413970927جمشید نژادیاسینسیستان و بلوچستان615

تایید2برق خودرو  1397092413970927خانی ادیمی سلطانعلی سیستان و بلوچستان616

تایید2برق خودرو  1397092413970927دهقانیماجدسیستان و بلوچستان617

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان618

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان619

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان620

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927شاهوزائیپریساسیستان و بلوچستان621

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907مشوشمحبوبهفارس622

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907ابوالقاسمیپیمان فارس623

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907مهدویمحمد حبیبفارس624

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )ترنج زرپروانهفارس625

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOکریمیمهدیفارس626

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOمحمدیمهدیفارس627

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس628

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913زارععلیرضافارس629

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913موسویسید محمد باقرفارس630

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913یعقوبی زاده فردسعید رضافارس631

1397091013970914بناییسعیدهفارس632
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914حبیبیفرامرزفارس633
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920انصاری فردمحمد مهدیفارس634



تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914مشوشمحبوبهفارس635

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913زادسرعبدالرضافارس636

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913قناعت پیشه سنانیعبدالرسولفارس637

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920احمدی ازادمحمدفارس368

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913رفیعیفاطمهفارس639

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913سیاحنرگسفارس640

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913علی پورمهردادفارس641

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914بهرامیانپریوشفارس642

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914صحافیایمانفارس643

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913یوسفیرسولفارس644

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913رضاییعلیفارس645

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913غریبیعلی فارس646

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914تاج پیکر زینبفارس647

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914شورکیمحمد مهدیفارس648

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914مستفیضیاعظمفارس649

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913حسینیسیده سارافارس650

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913فلسفیسیمافارس651

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913مقامیعصمتفارس652

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920رضاییعلیفارس653

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920معتمدامینفارس654

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921مشوشمحبوبهفارس655

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920عربزهرافارس656

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920کریمیمیترافارس657

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920ایمنعلیرضافارس658

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920زمان زادهمحمدفارس659

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920علویاکبرفارس660

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920حق پرستزین العابدینفارس661

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920رحمانیان کوشککیامینهفارس662

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920زادسرعبدالرضافارس663

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920شریعتی نسبمحمدفارس664

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920کریمیمهدیفارس665

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920محمدیمحمدفارس666

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920مشوشمحبوبهفارس667

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921ایرانمنشسمانهفارس668

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920سیاحنرگسفارس669

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920محمدی دانش رضا فارس670

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921کشاورزحسنفارس671

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920توکلیحمیدفارس672

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920مرادی عملهچمرانفارس673

1397091713970921بناییسعیدهفارس674
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921زراعتیانابراهیمفارس675
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921کشاورزحسنفارس676
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921گوهری پورفردمهنازفارس677
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920شفیعیلیالساداتفارس678

تاییدپیشرفته1397092413970927plcکنعانی اسماعیلفارس679

تاییداسانس گیری1397092413970927زادسرعبدالرضافارس680

تاییداسانس گیری1397092413970927شریعتی نسبمحمدفارس681

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927حبیبیفرامرزفارس682

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927حق شناسابوطالبفارس683

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927سیاحنرگسفارس684

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927گرامیقمر رخفارس685

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927زمانی وکیل آبادیهادیفارس686

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927زارع پورحیدرفارس687

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927مؤذنیقاسمفارس688

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927گودرزیمهدیفارس689

تایید2برق خودرو  1397092413970927ایزدشناس جهرمیحسینفارس690



تایید2برق خودرو  1397092413970927باستان پورغالمرضافارس691

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927سادهوحیدفارس692

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927راه پیمامهدیفارس693

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927محمدیمحمدفارس694

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927سارانیریحانهفارس695

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927صفاییانزهرافارس696

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927پورباقرآرمینفارس697

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927ترنج زرپروانهفارس698

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928احمدزادهراضیهفارس699

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928روشن ضمیر فرهاد فارس700

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس701

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927جوکارهادیفارس702

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927کاظمیقاسمفارس703

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927ضیائی نژادآمنهفارس704

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927عبدلیمهروشفارس705

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927اسدیمحمد حسینفارس706

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927بذرافشانمجتبیفارس707

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928اسماعیل زادهمجیدفارس708

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928تاج پیکرزهرافارس709

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928عاشوریعلی اصغرفارس710

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928قاسمیاحمدفارس711

1397090513970907کریماییتورانقزوین712
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907طاهرخانیسجادقزوین713

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )معدنی پورفاطمهقزوین714

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920برمایونرضاقزوین715

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920شاعریرضاقزوین716

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920گودرزوند چگینیسجادقزوین717

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913دولتیپریساقزوین718

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920افشار اسبکیعباسقزوین719

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920اله بخشی غیاثوندعیسیقزوین720

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913خسرو نژادعلیقزوین721

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913فروغی امیرقزوین722

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914نوروزیمنیرقزوین723

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920زند پورمرتضیقزوین724

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920رحمنیلیالقزوین725

تاییداسانس گیری1397092413970927باقریحشمت الهقزوین726

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927فتاییامیدقزوین727

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927کشاورزخلیلقزوین728

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913تحریریآسیهقم729

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913تحریری مریم قم730

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920حجتی زادهحسنقم731

تاییداسانس گیری1397092413970927ممیزفریده قم732

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927قاسمی واشوریاعظمقم733

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927واشیانصادققم734

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927عوائدیعلیرضاقم735

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkسیدیارزوکردستان736

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkناصریفریدکردستان737

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkویسیعبداهللکردستان738

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )زارعیفریدهکردستان739

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCرضاییمرتضیکردستان740

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCنگاریوحیدکردستان741

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913رحیمی نژاد حیدرکردستان742

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913سرومیلیعبدالرضاکردستان743

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920سیدیارشدکردستان744

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913اسدیوسطکردستان745

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913فوالدیاکبرکردستان746

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913ایزدیمحمدکردستان747

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920رحیمی نژادحیدرکردستان748

تاییدپیشرفته1397092413970927plcکریمیامجدکردستان749



تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927قادرمرزیحامدکردستان750

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927عزیزیشیدا کردستان751

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927علیپورنسرینکردستان752

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927زندیحیدرکردستان753

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927حسینیسید کاوانکردستان754

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927قانعیبهروزکردستان755

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927مهرنیاجمالکردستان756

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927فاتحیسیناکردستان757

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907محمودیاحمدکرمان758

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkرمضانی نژادفرشتهکرمان759

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOاسفندیاری مهنیعلیکرمان760

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920شفقتاحسانکرمان761

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913زعیم باشی عیسی آبادیزهرهکرمان762

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913سالجقهفاطمهکرمان763

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913علیزاده حتکنیزهراکرمان764

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913فرخیهادیکرمان765

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920محمدی گیسکیعلیکرمان766

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان767

تایید1397091713970920PHPرمضانی نژادفرشتهکرمان768

تایید1397091713970920PHPصفری جعفرآبادیفریباکرمان769

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920درویشی دیوانمرادجاسمکرمان770

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921زین الدینی میمندمهدیهکرمان771

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921خواجه حسنی رابرینجمهکرمان772

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921سالجقهفاطمهکرمان773

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920صادقی گوغریوحیدکرمان774

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927کافیرضاکرمان775

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928مولی زاده کارگرحسامکرمان776

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927هادیزادهمهدیهکرمان777

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927رمضانی نژادفرشتهکرمان778

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927موسائیسیمین دختکرمان779

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927حق جوئیهادیکرمان780

1397090513970907خرسندنیافریباکرمانشاه781
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907باغفلکیگلیکرمانشاه782

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkرحیمیفرشتهکرمانشاه783

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )پشوتنشهرامکرمانشاه784

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )رضائی بی ابریعباسکرمانشاه785

تایید1397091013970913FLASHحیدریفرهمندکرمانشاه786

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCوطن پرستیفرزادکرمانشاه787

1397091013970914پروانهحسنکرمانشاه788
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914رسولی تبارشهریارکرمانشاه789
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920کریمپورایثارکرمانشاه790

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913مرادیجوادکرمانشاه791

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه792

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913دانشورحامدکرمانشاه793

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913درویشیکیوانکرمانشاه794

تایید1397091713970920PHPقنبریالههکرمانشاه795

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920آدمنزهراکرمانشاه796

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920پاشایی پور فلک نازسحر کرمانشاه797

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920حیدریشهرزادکرمانشاه798

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920حیدریفرهمندکرمانشاه799

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920ریزه وندیالههکرمانشاه800

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397091713970920یزدانیبهارهکرمانشاه801

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920بشیرینصورکرمانشاه802

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920منصوری کریانیفرهادکرمانشاه803

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920منصوریاننسرینکرمانشاه804

تاییدپیشرفته1397092413970927plcحیدریبابککرمانشاه805

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927حیدریفرهمندکرمانشاه806



تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927شریفیاسفندیارکرمانشاه807

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927لرستانیمهدیکرمانشاه808

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927کریمیآمینهکرمانشاه809

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927ظاهریشایانکرمانشاه810

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCکاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد811

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913دانشور اردکانیسعیدهکهگیلویه و بویراحمد812

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913رشیدی جهان آبادهاشمکهگیلویه و بویراحمد813

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913جلیلی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد814

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد815

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد816

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد817

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد818

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920ارمغانی روشمهرناز کهگیلویه و بویراحمد819

تاییدپیشرفته1397092413970927plcخشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد820

تاییدپیشرفته1397092413970927plcکاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد821

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927نیک بینصفانهکهگیلویه و بویراحمد822

تاییداسانس گیری1397092413970927محتشمی نسبعادلکهگیلویه و بویراحمد823

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد824

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد825

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد826

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927قرمزیایمانکهگیلویه و بویراحمد827

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927جلیلی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد828

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927حسینیمحبوبه ساداتکهگیلویه و بویراحمد829

تایید(تاپستری)گلیم بافی نوین 1397092413970927عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد830

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد831

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد832

1397090513970907عجمحامدگلستان833
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907حسینی باالجادهسیدقربانگلستان834

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907نجف زادهفرهادگلستان835

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907مرادقلیعبدالرضاگلستان836

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914پاویزناصرگلستان837

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913طاهریابراهیمگلستان838

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1397091013970913ایمریعبدالمنانگلستان839

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913بهرام زادهعبدالحکیمگلستان840

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914قورچائیموسیگلستان841

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913پناهیعبدالغفارگلستان842

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920بلیشریفهگلستان843

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920خاندوزی گنارهنسیمهگلستان844

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920شاملوفاطمهگلستان845

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921 مسعودیابراهیمگلستان846

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921غفاری رادآزادهگلستان847

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921حمزه پورسید علیگلستان848

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921قره سوفلوشیماگلستان849

تاییداسانس گیری1397092413970927عطایی محمدیمحمدگلستان850

تاییدآموزش برق خودروهای چری و سابرینا1397092413970927کلتهتاج بردیگلستان851

تایید2برق خودرو  1397092413970927جهانی مقدمناصرگلستان852

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927حسینی شریعتسید حسامگلستان853

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927خدادادیمحمدگلستان854

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان855

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927قربانعلیمحمدگلستان856

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927جمالیمرتضیگلستان857

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927درویشیسعیدهگلستان858

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927کیاءاعظمگلستان859

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928سقلیبهروزگلستان860

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928مرادیوحیدگلستان861

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927مالشاهیجوادگلستان862

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927صفی خانیمعصومهگلستان863

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928دالوری نژادمحمدگلستان864

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928رمضانی سربندانمرتضیگلستان865



تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907زاد رفیعفرشیدگیالن866

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907مصطفی پورسسمسیلیالگیالن867

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907اقبال اخالقیعلیگیالن868

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907بخشندهسیدرضاگیالن869

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907کافی کسماییرضاگیالن870

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907واحدی بی تمعبدالرضاگیالن871

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907مهربان کلشتریسعیدگیالن872

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOحسین پورقاسمگیالن873

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOدشتبانمهدیگیالن874

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCمشعوفعلیگیالن875

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7گیاهیمحمدرضاگیالن876

1397091013970914خوشقدماسماعیلگیالن877
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن878
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920رفیعی نژادرضاگیالن879

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914زاد رفیعفرشیدگیالن880

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914مصطفی پورسسمسیلیالگیالن881

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913لطیفیمهیارگیالن882

تاییدE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397091013970920پورعابدگلرودبارییاسینگیالن883

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913لطفی خرشکیفردوسگیالن884

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914حاجی نژادلیداگیالن885

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913کارجویاننسترنگیالن886

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن887

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913حداد مومنیمرضیهگیالن888

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913حسن پورشهالگیالن889

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921زاد رفیعفرشیدگیالن890

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921مصطفی پورسسمسیلیالگیالن891

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920حاجی کریماحیاگیالن892

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920حسن پور طوالرودحمیراگیالن893

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920میرفضلیسیده خوشقدمگیالن894

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920لطیفیمهیارگیالن895

تاییداسانس گیری1397092413970927فالح پور سالکویهفرزانهگیالن896

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927حسین پورقاسمگیالن897

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397092413970927رنجبردرگاهحسینگیالن898

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927فالح علی پورارباستانرامینگیالن899

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927خانجانی طالکوئیزهرهگیالن900

تایید)متن و حاشیه (طراحی سنتی 1397092413970927رمضانی نژاد مقدم بازکیاگورابیصغریگیالن901

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927نظیری هره دشتعلیرضاگیالن902

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927المئیعلیرضا گیالن903

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927رحمتی طوالرودپائینشهرامگیالن904

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927زارع خوشچهرهمحمودگیالن905

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927آذریانفرزادگیالن906

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928اکباتانی نژادشبنمگیالن907

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928خوشقدماسماعیلگیالن908

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928سرودی پورسامانگیالن909

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928نجف پور الرسریسهیلگیالن910

1397090513970907ساریابوالفضللرستان911
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )نعمت الهیهادیلرستان912

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCموسویسید مجتبی لرستان913

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCنظام االسالمیمحمدلرستان914

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7همتیمیثملرستان915

1397091013970914حیدریفهیمهلرستان916
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913میرزاییمسعود لرستان917

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913خادمیکبرالرستان918

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913یاراحمدیعلیلرستان919

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920اسمعیلیاسفندیارلرستان920

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920موالئی تاریرضالرستان921



تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920میرزاییمسعودلرستان922

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920پورمحسنینوشین لرستان923

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920گودرزیوحیدلرستان924

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920خادمیکبرالرستان925

1397091713970921همتیمیثملرستان926
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییداسانس گیری1397092413970927میرزاییمسعودلرستان927

تاییداسانس گیری1397092413970927وزیری گودرزیمعصومهلرستان928

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927منصوریصدیقهلرستان929

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927امیدیفریبالرستان930

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928همتیمیثملرستان931

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928ذوالفقاریافشینلرستان932

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928نیریحسینلرستان933

1397090513970907اکبری خرم آبادیزهرامازندران934
  microsoft project (msp) برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی بانرم افزار

در حوزه صنعت ساختمان
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907زحمت کشمحمدمازندران935

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkنیکوحسینمازندران936

تاییدB مقدماتی 1397091013970913PLCقدمی نجارکالییهادیمازندران937

تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7اصغرپورحسینمازندران938

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913هدیه لمرساالرمازندران939

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920برزگرسید علیمازندران940

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920محمدیحسنمازندران941

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913اکبرزادهرضامازندران942

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913صالحی زرخونیرحمت الهمازندران943

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913حسن دختاسماعیلمازندران944

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913زحمت کشمحمدمازندران945

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران946

تایید1397091713970920PHPاحمدی رستمیمحسنمازندران947

تایید1397091713970920PHPنیکوحسینمازندران948

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920نوریغالمرضامازندران949

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920قلی زاده مرزناکی یوسف مازندران950

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920اصغرپورحسینمازندران951

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران952

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920جعفریانمعصومهمازندران953

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920صابریان ثانیمجیدمازندران954

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920غالم کار علی آبادیلیالمازندران955

تاییدپیشرفته1397092413970927plcقدمی نجارکالییهادیمازندران956

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927ابراهیمیمیترامازندران957

تاییداسانس گیری1397092413970927آقاجانی افراپلی علی مازندران958

تاییداسانس گیری1397092413970927مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران959

تاییداسانس گیری1397092413970927نوریان قادیکالیینویدمازندران960

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927شیرزادجویباریزهرامازندران961

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927عاشوریرؤیامازندران962

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927طاهری بازیارخیلیسیداحمدمازندران963

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927شفائیعلیمازندران964

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927قنبری کوچکسرائیحامدمازندران965

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران966

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927ساحلیالهاممازندران967

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران968

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927نیکوحسینمازندران969

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907حق پرستمحمد جوادمرکزی970

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907رحمتیمحمد باقرمرکزی971

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397090513970907ساالریمحمد صادقمرکزی972

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907پاپیمجتبی مرکزی973

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907دستجانی فراهانیمحمدرضامرکزی974

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1397090513970907اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی975

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkحسنیسعیدمرکزی976

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )خلیلی درمنیالهاممرکزی977

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )غالمیبانومرکزی978

تایید1397091013970913FLASHتوکلیمهرانمرکزی979



تایید1397091013970913PLC-GRAPH 7یادگاریحسینمرکزی980

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397091013970913رحیمیفاطمهمرکزی981

1397091013970914جاویدان فربهناممرکزی982
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914جعفریمحمد رضامرکزی983
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914علی عباسیامیر حسینمرکزی984
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397091013970913شفیعیحسینمرکزی985

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913عطاریانزهرامرکزی986

تایید1397091713970920PHPخادم زادهنجمامرکزی987

تایید3تراش تخصصی 1397091713970920تکریمیفرشیدمرکزی988

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی989

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920شیخی مهرابادیمسعودمرکزی990

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920دستجانی فراهانیمحمدرضامرکزی991

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927جعفرینجمهمرکزی992

تایید۱استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی  سطح 1397092413970927علی عباسیامیر حسینمرکزی993

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397092413970927رضائیمهدیمرکزی994

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928توکلیمهرانمرکزی995

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397092413970927مظفریانحسینمرکزی996

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928جعفریمحمد رضامرکزی997

تایید(کاربردی  ) پیشرفته1397091013970913LOGOآرایشیعقوبهرمزگان998

1397091013970914احمدیداریوشهرمزگان999
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913رمضانیترابهرمزگان1000

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1397091013970913قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1001

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1397091013970913رحیمیعلیرضاهرمزگان1002

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913رنجبریمجیدهرمزگان1003

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920نوروزی چناریسانازهرمزگان1004

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920وهابی نیاریلیالهرمزگان1005

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397091713970920میهن پرستزینبهرمزگان1006

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921حلفیانحامدهرمزگان1007

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920جانی پورلیالهرمزگان1008

تاییدمدیریت باغات میوه1397091713970920ذاکری نسبفاطمههرمزگان1009

1397091713970921اردالیمعصومههرمزگان1010
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397091713970920بهمن زادهمریمهرمزگان1011

تاییدبازرسی آسانسور1397092413970927یحیی زاده حکمیحسینهرمزگان1012

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397092413970927جمپرویزهرمزگان1013

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928احمدیداریوشهرمزگان1014

تایید(مجازی-غیرحضوری)نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 1397092413970928کریمیمحمدهرمزگان1015

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907کزازیخدیجههمدان1016

تایید(مجازی- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت1397090313970907همتیصغری همدان1017

تایید                              +1397091013970913CompTIA - Networkفریدنیامجیدهمدان1018

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )احمدی حشمتیهنسرینهمدان1019

1397091013970914جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1020
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914سهرابیرضاهمدان1021
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

1397091013970914صارمیمعراجهمدان1022
غیر )آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914کزازیخدیجههمدان1023

تایید(مجازی- غیر حضوری )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل1397091013970914همتیصغریهمدان1024

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913زندیلیالهمدان1025

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914لطفی می آبادیمریمهمدان1026

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397091013970913علی اصغری فردپرهامهمدان1027

تایید1397091713970920PHPکاوسیمحمدهمدان1028

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921کزازیخدیجههمدان1029

تایید(مجازی- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات1397091713970921همتیصغریهمدان1030

تاییدپرورش زنبور عسل مقدماتی1397091713970920حق پرستمناهمدان1031



تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920پاروندپوریاهمدان1032

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920رنجبردارسعیدهمدان1033

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397091713970920علیمرادیرضاهمدان1034

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920اسماعیل بیگییوسفهمدان1035

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397091713970920قادریحجت اهللهمدان1036

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921کاویانی رادنگیساهمدان1037

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397091713970921هوشمندی شجاعامیرهمدان1038

1397091713970921سهرابیرضاهمدان1039
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

1397091713970921صارمیمعراجهمدان1040
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927انصاریلعیاهمدان1041

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397092413970927گمارمرضیههمدان1042

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397092413970927رحمانپورپروینهمدان1043

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927امیدیاکرمهمدان1044

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397092413970927شمسیعاطفههمدان1045

تایید2برق خودرو  1397092413970927نگینیمحمدهمدان1046

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927عرفانی پورعلیهمدان1047

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1397092413970927مرادطلبمحمدهمدان1048

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927بهرامی مهرحمیدهمدان1049

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927گودرزیزهراهمدان1050

تاییدروشهای ارائه مطلب1397092413970927لطفی می آبادیمریمهمدان1051

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397092413970928عابدیآرزوهمدان1052

تاییدقالب بندی ساختمان1397092413970927الماسیعزت الههمدان1053

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927باقریحمیدهمدان1054

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397092413970927سلگیسعیدهمدان1055

تایید9مقدماتی) TOTAL STATIONنقشه برداریبا دوربین های 1397092413970927فتحیان راسخعلیهمدان1056

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907حسینی ده آبادیمحمد رضایزد1057

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397090513970907دهقان نیریعلیرضایزد1058

تایید 1397091013970913CompTIA Linux+ ( core level )نجاری طزرجانیفاطمهیزد1059

تایید2بازرسی تست التراسونیک سطح 1397091013970920محمدی بغدادآبادیامیدیزد1060

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397091013970913عطااللهی اشکورمهینیزد1061

تاییدخوس دوزی با دست1397091013970913جاللیفریبایزد1062

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1397091013970914مسلمان یزدیفاطمهیزد1063

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913بهارستان تفتیسکینهیزد1064

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913دهقانی فخرآبادحلیمه یزد1065

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913زارعین علی آبادفرشتهیزد1066

تاییدکنترل نحوه طراحی ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا1397091013970913قدکیمریمیزد1067

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397091013970914دهستانی اردکانیعلییزد1068

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397091013970913طباطبائی معصومه الساداتیزد1069

تاییدنقاشی نقطه ای روی انواع سطوح با رنگهای ویترای و اکریلیک1397091013970913دهقانی تفتی نرگس یزد1070

تاییدآشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید1397091713970920هادیانزکیهیزد1071

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397091713970920کارگرمحسنیزد1072

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921رفیعی مجومرداعظمیزد1073

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921زندیاناردشیریزد1074

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397091713970921کمالیانفاطمهیزد1075

1397091713970921دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1076
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

(مجازی- غیر حضوری )(Basic Mechatronic)مکاترونیک
تایید

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1077

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928ابویی مهریزیمحمد علییزد1078

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928ادهمی مجومردبتولیزد1079

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928استبرقیصدیقهیزد1080

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928افضلیمصطفییزد1081

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928امینی بهابادیصدیقهیزد1082

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928بیکی ده آبادیعلیرضایزد1083

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928دانش نیاناصریزد1084

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1085

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928دهقانی فخرآبادحلیمهیزد1086

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928رساییاعظمیزد1087

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928زارعین علی آبادفرشتهیزد1088



تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928شورابیوجیههیزد1089

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928صادقی بخیمهدیهیزد1090

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928صالحعلیرضایزد1091

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928صمصام آبادمزرعه آخونداعظمیزد1092

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928فتاحی اردکانیاعظمیزد1093

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928فالح بافقینجمهیزد1094

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928فالحتیسمانه یزد1095

تایید(اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی 1397092413970928کاظمی پورهاشم آبادیزهرایزد1096

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927رنجبرطزنجیصدیقهیزد1097

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927فراشاهیفاطمهیزد1098

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397092413970927گندم مالمیریمرجانیزد1099


