
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان مربیردیف
وضعیت ثبت 

نام
تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004نصیرنژاداشرفاذربایجان شرقی1

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012احبابمریماذربایجان شرقی2

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی3

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004شیرینینیراذربایجان شرقی4

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004اسماعیلی کوتمهراقدساذربایجان شرقی5

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004اکبریفاطمهاذربایجان شرقی6

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی7

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی8

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011میرزادهسیدکریماذربایجان شرقی9

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011بخشی شیرازهاشماذربایجان شرقی10

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011سربازیحسناذربایجان شرقی11

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011شهبازیامیراذربایجان شرقی12

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012حیدروندحسیناذربایجان شرقی13

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011قویدلساساناذربایجان شرقی14

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019حیدروندحسیناذربایجان شرقی15

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019رضائیحبیباذربایجان شرقی16

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019فروغیمهراناذربایجان شرقی17

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019قویدلساساناذربایجان شرقی18

1397101513971019نوریابوالفضلاذربایجان شرقی19
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019صولتیکریماذربایجان شرقی20

تاییدکشت زعفران1397101513971018سربازیحسناذربایجان شرقی21

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018ابراهیم پوررضااذربایجان شرقی22

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018ناصریمحسناذربایجان شرقی23

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019باقی ایلخچیصمداذربایجان شرقی24

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025خمسهجباراذربایجان شرقی25

تاییدایمنی در برق1397102213971024عباسپورعلیاذربایجان شرقی26

تاییدایمنی در برق1397102213971024قویدلساساناذربایجان شرقی27

تاییدایمنی در برق1397102213971024نقیلویعلیاذربایجان شرقی28

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی29

تاییدسنسورها1397102213971025اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی30

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025عباسیقرباتعلیاذربایجان شرقی31

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025نوجوانسیمااذربایجان شرقی32

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026پوریعقوبیسیدصمداذربایجان شرقی33

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026داداشی خالصبهراماذربایجان شرقی34

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026نوریابوالفضلاذربایجان شرقی35

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102نصیرنژاداشرفاذربایجان شرقی36

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101رمضانیبهناماذربایجان شرقی37

1397102913971103صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی38
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی39
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103نصیریپریسااذربایجان شرقی40
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی41

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی42

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004نعمتیخسرواذربایجان غربی43

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019ابراهیمیامیراذربایجان غربی44

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019احمدی دیزجیامنهاذربایجان غربی45

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019بهروزیالمیرااذربایجان غربی46

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019پناه دوستمولوداذربایجان غربی47

1397دعوتنامه دی ماه 



تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی48

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی49

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019خانعلیلورقیهاذربایجان غربی50

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019خلیل لویاسیناذربایجان غربی51

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی52

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019رحمانیمیثماذربایجان غربی53

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019رحمتیمنیژهاذربایجان غربی54

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019رستمیفاطمهاذربایجان غربی55

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019سرافرازجمالاذربایجان غربی56

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019سلیمانیشهنازاذربایجان غربی57

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019شهباززاده مقدمحمیدهاذربایجان غربی58

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی59

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019کریمیعثماناذربایجان غربی60

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی61

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019محمدی قشالقدلبراذربایجان غربی62

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019مختارزاده خانگاهحمیدهاذربایجان غربی63

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019نجیب فرعلیاذربایجان غربی64

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019نعمتی تومتریپریسااذربایجان غربی65

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019وخشوریمیر محمداذربایجان غربی66

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397100813971019ولی زادهراحلهاذربایجان غربی67

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011پاک نژادجعفراذربایجان غربی68

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011مقدمهمایوناذربایجان غربی69

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011آیرمپروانهاذربایجان غربی70

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011سبزه چیسحراذربایجان غربی71

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی72

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011خوشوقتهیمناذربایجان غربی73

زهرااذربایجان غربی74
محبوب خواه گوگ 

تپه
تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018مختاریانرقیهاذربایجان غربی75

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018سعیدنسیمهاذربایجان غربی76

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018جاویدمرتضیاذربایجان غربی77

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018نژاد دهقانمحمداذربایجان غربی78

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103افتخاریداوداذربایجان غربی79

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103آذرامام زادهمرضیهاذربایجان غربی80

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103آهنی آذرفریبااذربایجان غربی81

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103آیرمپروانهاذربایجان غربی82



تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103با حجب قاسمیشمسیاذربایجان غربی83

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103حاجی زادشهالاذربایجان غربی84

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی85

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی86

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی87

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103خوشوقتهیمناذربایجان غربی88

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103داداشپورکاوهاذربایجان غربی89

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103درافتادهحسیناذربایجان غربی90

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103رشیدیشلیراذربایجان غربی91

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103رقمی خسروشاهیراحلهاذربایجان غربی92

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی93

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103سید علویمیر محموداذربایجان غربی94

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103صادقی سعیدلومعصومهاذربایجان غربی95

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103عبداله زادهمظفراذربایجان غربی96

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103کاظمیمریماذربایجان غربی97

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103مسعودمرضیهاذربایجان غربی98

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی99

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی100

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی101

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397102213971103هاشمی پور دیوشلیسیده سحراذربایجان غربی102

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی103

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025محمودیان محمودحقعبدالقادراذربایجان غربی104

تاییدسنسورها1397102213971025مقدمحسیناذربایجان غربی105

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی106

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025سبزه چیسحراذربایجان غربی107

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025نعمتیابراهیماذربایجان غربی108

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی109

1397102913971103وصالیمهدیاذربایجان غربی110
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102احمدپورسجاداذربایجان غربی111

1397102913971103الهیاری تکانتپهمحمدرضااذربایجان غربی112
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103کریم دختمحموداذربایجان غربی113
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004حسین اوغلیشیریناردبیل114

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004خیاطی گرمیصغریاردبیل115

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004محمدی گاودولراضیهاردبیل116

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004نصراللهی فخرآبادیمعصومهاردبیل117

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004ابراهیمیعبادالهاردبیل118

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004زند گیگلواسالماردبیل119



تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004افزونفرانکاردبیل120

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004آرماتمعصومهاردبیل121

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004رمضانی گرمیزینباردبیل122

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004نوروزیعطاالهاردبیل123

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011فرج پورنیریزهرااردبیل124

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011نوروندوله زاقردماهیدهاردبیل125

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011برمایونسعیداردبیل126

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011پارساخان کندیرسولاردبیل127

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011جوان اجدادیکیاناردبیل128

1397101513971018اسدی شریفبهبوداردبیل129
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397101513971019اسداللهی کوالنیولیاردبیل130
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018افزونفرانکاردبیل131

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018آرماتمعصومهاردبیل132

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل133

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018سعادتی گلوجهمهدیاردبیل134

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025محمدی نصر آبادمیالداردبیل135

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025انورنیاافسانهاردبیل136

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025آقازاده تولوناعظماردبیل137

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025محمد نژادافسانهاردبیل138

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025محمدیهمتاردبیل139

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025اسداللهی کوالنیولیاردبیل140

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102توکل پوررودابهاردبیل142

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004کریمیعلی اکبراصفهان143

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005اسکندری مطلقمسلماصفهان144

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005الماسی زفرهرقیهاصفهان145

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005امینیمینااصفهان146

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005آقاییمهریاصفهان147

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005آقایی حسین ابادیمریماصفهان148

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005برخوردارسوسناصفهان149

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005پوربافرانیمحموداصفهان150

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005حکیمیعلیاصفهان151

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005دباغنسریناصفهان152

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005رحمتیانحسیناصفهان153

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005رحیمیشیوااصفهان154

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005سلطانیحسنعلیاصفهان155

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005سلیمانیپریسااصفهان156

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان157

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005فتحینسیماصفهان158

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان159

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005کاویانی ارانیعلیرضااصفهان160

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005مقصودی افوسیمالکاصفهان161

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005موالئیعفتاصفهان162

تایید(اجرا در استان اصفهان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397100113971005هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان163

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004فیوج ورزنهاعظماصفهان164

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004آقاجانیمحسناصفهان165

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004شاهپوری ارانیناصراصفهان166

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011حکیمیانمحبوبهاصفهان167

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011رضائی رامشهفرشتهاصفهان168

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004سلطانیمهنازاصفهان169

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004کاظمی فاطمهاصفهان170

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004نیک روششهنازاصفهان171

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011ایروانی محمد ابادیسعیدهاصفهان172

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011سیدین بروجنیزهرااصفهان173

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011نادری نطنزیلیالاصفهان174

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013عطایی محمدیسارهاصفهان175

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013کیانی نکومهدیاصفهان176

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011پارسهساساناصفهان177

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011امینیمعصومهاصفهان178



تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011زاغیآزادهاصفهان179

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011نجفی افوسیمهدیاصفهان180

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012دباغنسریناصفهان181

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان182

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011عرفانالهاماصفهان183

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011صادقی دستجردیمهدیاصفهان184

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicآقاجانیانمیترااصفهان185

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicباتوکلمنصورهاصفهان186

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018شیرانی الیادرانیآسیهاصفهان187

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018کاظمی دولت آبادیفاطمهاصفهان188

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018نیک آئینمریماصفهان189

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019آقایی حسین آبادیمریماصفهان190

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019اکبری علویجهفرشتهاصفهان191

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019الهامیفهیمهاصفهان192

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019جبرائیلی ریزیمهدیاصفهان193

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019حسینیایرجاصفهان194

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019خرمنویداصفهان195

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019دباغنسریناصفهان196

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019ربانی فرالههاصفهان197

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019رحیمیشیوااصفهان198

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019سلیمانیاشرفاصفهان199

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019سلیمانیپریسااصفهان200

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019سیفلیالاصفهان201

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019شفیعیآزادهاصفهان202

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019شمس محمدیفاطمه زهرااصفهان203

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019عبداللهیفرهاداصفهان204

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019عمادیمرضیهاصفهان205

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019قاضی زاده احسایینوشیناصفهان206

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019کاظمیفاطمهاصفهان207

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019کاظمی پورفرزانهاصفهان208

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019محمدی سیچانیمهشیداصفهان209

تایید(اجرا در استان اصفهان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019مقصودیمالکاصفهان210

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018افشاریشهربانواصفهان211

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018زمانی علویجهمرضیهاصفهان212

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018شرفیاعظماصفهان213

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018عرفانالهاماصفهان214

1397101513971019توسلی فارفانیاکبراصفهان215
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019فرهمندیانروح الهاصفهان216
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید



1397101513971019مقصودیمحمدرضااصفهان217
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018ذاقلی تجرهمهیناصفهان218

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018نصرمنشزهرااصفهان219

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018اسدیعبدالهاصفهان220

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018وفادارسفتجانیابوالفضلاصفهان221

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025توکلیسعیداصفهان222

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025جاللیانعلیاصفهان223

تاییدایمنی در برق1397102213971024صفریانمحموداصفهان225

تاییدایمنی در برق1397102213971024معصومیارعلیاصفهان226

تایید2برق خودرو  1397102213971025اسدیعبدالهاصفهان227

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025باغستانی آرانیجنت خانماصفهان228

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025سیفلیالاصفهان229

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025صرامی فروشانیمرضیهاصفهان230

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025مالکی ورنوسفادرانیاعظماصفهان231

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025نیک روششهنازاصفهان232

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025رضایی حسین ابادیمحمداصفهان233

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingاکبری بیشهفاطمهاصفهان234

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingجوادینفیسهاصفهان235

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingسلطانیانفروغاصفهان236

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingمیرمسیبزهرااصفهان237

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102جویحسیناصفهان238

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102شرفیاعظماصفهان239

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102محمدیمهدیاصفهان240

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101رضاییعوضاصفهان241

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101صادقیغالمرضااصفهان242

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101نادری دره شوریمهرداداصفهان243

1397102913971102امیری سرارودیسیدزکریااصفهان244
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103خرمنویداصفهان245

1397102913971103شریفعظیمهاصفهان246
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102زارعان کمشه چهحمیداصفهان247

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102سلطانیانمرتضیاصفهان248

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان249

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102میرزائییوسفاصفهان250

1397102913971103سیفیبشیراصفهان251
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103نیل فروش زادهعلیرضااصفهان252
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004حیدرپورعلیالبرز253

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004رجب نژادیانعلیالبرز254

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004سیفیمرتضیالبرز255

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004قنبریحمیدالبرز256

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004لطفیرضاالبرز257

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012بهاگیرمرتضیالبرز258

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004فیروزیفرهادالبرز259

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011قربانیکاظمالبرز260

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004قربانیکاظمالبرز261

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004میالنیفرزادالبرز262

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011رضاییروح الهالبرز263

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011روحانیعلی رضاالبرز264

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011عموزادیرضاالبرز265

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011فالح مهر آبادیبهرامالبرز266

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011رضا اهرابیعبدالهالبرز267

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019گوهریمعصومهالبرز268

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019بخشیمهردادالبرز269

تایید2تراش تخصصی1397101513971018باویعبدالکریمالبرز270



تایید2تراش تخصصی1397101513971018کهن خاکیسمیراالبرز271

1397101513971019بهره مندزنیکانلوحسنالبرز272
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019جمشیدیبیژنالبرز273
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018اقصری سریآرینالبرز274

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018ابراهیمیبهزادالبرز275

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025رجب نژادیانعلیالبرز276

تاییدایمنی در برق1397102213971024حسینیسید قاسمالبرز277

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025سیفیمرتضیالبرز278

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025عشقی یار عزیزداودالبرز278

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025بهره مندزنیکانلوحسنالبرز280

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025شافعیآریوالبرز281

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025ابراهیمیجعفرالبرز282

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025جمشیدیبیژنالبرز283

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102جمشیدیبیژنالبرز284

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102واشقانی فراهانیداریوشالبرز285

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102خزائیعلیالبرز286

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102شکوری فرفرشادالبرز287

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101خرقانیعرفانالبرز288

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102قربانیکاظمالبرز289

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102میالنیفرزادالبرز290

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004ربیعی نژادنداایالم291

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004موسوی نسبسیده پروینایالم292

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011علیزادهسجادایالم293

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011ذره الوارپورانایالم294

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicعسگریزهراایالم295

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019دارایینسرینایالم296

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019ساراییفرحنازایالم297

1397101513971018پروارهنداایالم298
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018بساط شیراسمرایالم299

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019غالمیفرهادایالم300

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018کارگرپروینایالم301

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018کاویانیطاهرهایالم302

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018محمدی تبارمنیژهایالم303

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025مرادینداءایالم304

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102درویشیزهراایالم305

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102مالکی فذعفافایالم306

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103حسنیفاطمهایالم307

1397102913971103غالمیفرهادایالم308
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103مرادینداءایالم309
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102کارگرپروینایالم310

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102هاشمیرامشایالم311

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012عموئیغالمحسینبوشهر312

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004محتجباعظمبوشهر313

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004باقریحسینبوشهر314

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012لیراویطاهرهبوشهر315

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011حیاتداودیصغریبوشهر316

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018حیاتداودیصغریبوشهر317

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018دهدشتیسعیدبوشهر318

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018محتجبهوتنبوشهر319

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018سراجیحمیدهبوشهر320

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018شوقیفاطمهبوشهر321

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018کاشفیمحمدجوادبوشهر322

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018حیدریداودبوشهر323

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025چاه شوریغالمحسینبوشهر324

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025هاشمی شبانکارهعبدالرسولبوشهر325



تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102ذعابصدیقهبوشهر326

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012نصیریبیژنتهران327

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004خسرویحمید رضاتهران328

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران239

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004خسرویحمید رضاتهران330

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004نصیر شعیبیفهیمهتهران331

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004متوسلیانمجتبیتهران332

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011نصیر شعیبیفهیمهتهران333

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011حسینیآزادهتهران334

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011گوهریانعلیرضاتهران335

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011جعفریعلیرضاتهران336

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011خودی زاده اناریاسمعیلتهران337

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019فرخی مینامحسنتهران338

تایید2تراش تخصصی1397101513971018طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران339

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018یوسفی فشکیامیدتهران340

تاییدکشت زعفران1397101513971018سعیدیعباستهران341

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018حاجی پوربیگوم قلعهپروانهتهران342

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018دوستیپرویزتهران343

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018فرجیآرینتهران344

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018حیدری محمدیمحمد رضاتهران345

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018مرادیذوالفقارتهران346

تاییدایمنی در برق1397102213971024نوروزیحسینتهران347

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025رفیعیرضاتهران348

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران349

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025خانیرضاتهران350

تاییدسنسورها1397102213971025درویش کسامحسنتهران351

تاییدسنسورها1397102213971025غالمیمهدیتهران352

تاییدسنسورها1397102213971025مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران353

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025نوروزیحسینتهران354

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025خلیقیمحمدتهران355

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102جعفریعلیرضاتهران356

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101مولوی کرکانمنوچهرتهران357

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101ولی جانیمحمدرضاتهران358

1397102913971102سراییحسنتهران359
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102یزدانیحسینتهران360

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004اسداللهی دهکردیفریباچهارمحال و بختیاری361

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011رئیسیآرشچهارمحال و بختیاری362

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری363

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011کوهی وردهکردیعلیچهارمحال و بختیاری364

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری365

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012امیدی ارجنکیمجیدچهارمحال و بختیاری366

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012امینیلیالچهارمحال و بختیاری367

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری368

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری369

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری370



تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری371

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012حسینیسیده سکینهچهارمحال و بختیاری372

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری373

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری374

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012ربیعی فرادنبهپریساچهارمحال و بختیاری375

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012شمس بروجنیفروغچهارمحال و بختیاری376

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری377

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری378

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری379

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری380

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری381

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری382

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012هاشمی دزکیهادیچهارمحال و بختیاری383

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397100813971012همتی فارسانیمهریچهارمحال و بختیاری384

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011جوانبختافشینچهارمحال و بختیاری385

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011زمانی شورابیحسنچهارمحال و بختیاری386

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011جهانی جوانمردیعلیمردانچهارمحال و بختیاری387

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری388

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019جهانی جوانمردیعلیمردانچهارمحال و بختیاری389

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019رئیسیآرشچهارمحال و بختیاری390

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری391

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025امینی خوئییوسفچهارمحال و بختیاری392

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025رئیسی نافچیعبدالکریمچهارمحال و بختیاری393

1397102913971103نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری394
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004بخشی پوراکرمخراسان جنوبی395

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011دالورملیحهخراسان جنوبی396

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004کوهیسمانهخراسان جنوبی397

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011حسینی کالته نوسیده سلمیخراسان جنوبی398

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011بخشی پوراکرمخراسان جنوبی399

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011خرم روزمحمد حسینخراسان جنوبی400

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019ایدونمحبوبهخراسان جنوبی401

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018حسینی کالته نوسیده سلمیخراسان جنوبی402

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018خرم روزمحمد حسینخراسان جنوبی403

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019جاذبیمسعودخراسان جنوبی404

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025حسینی کالته نوسیده سلمیخراسان جنوبی405

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004اسدیمحمد مهدیخراسان رضوی406

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی407



تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004بابائیمحبوبهخراسان رضوی408

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004نیازی رادنسرینخراسان رضوی409

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011منصوریسید مرتضیخراسان رضوی410

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011کریمیفرشیدخراسان رضوی411

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011ارجمند گرویجمیلهخراسان رضوی412

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی413

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011عامریمهریخراسان رضوی414

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011دوران پوریوسفخراسان رضوی415

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018یعقوبیرضوانخراسان رضوی416

1397101513971019اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی417
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019برات زادهرضاخراسان رضوی418
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019بلوکزریخراسان رضوی419
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019پیله وروطن دوستمژگانخراسان رضوی420
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019حیاتیمحمدخراسان رضوی421
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019خیاط باشیهادیخراسان رضوی422
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019دامنگیریسعیدخراسان رضوی423
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019دانش بیانعلیخراسان رضوی424
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019ذاکری کالتفریدخراسان رضوی425
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019رشنوادیمحمدرضاخراسان رضوی426
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019شیفتهزهرهخراسان رضوی427
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019صبریحسنخراسان رضوی428
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی429
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019عباسیانمحمدخراسان رضوی430
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019عزیزی قومیمهینخراسان رضوی431
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی432
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی433
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019لطفیسمیهخراسان رضوی434
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019هاشمیحلیمهخراسان رضوی435
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

1397101513971019یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی436
اجرا در استان خراسان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(رضوی
تایید

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019سروری یدکیرضاخراسان رضوی437

1397101513971018نادرخویآزادهخراسان رضوی438
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018حمامیانشهربانوخراسان رضوی439

1397101513971019زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی440
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی441

تاییدکشت زعفران1397101513971018فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی442

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018مظاهریفهیمهخراسان رضوی443

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018فکوریعلیرضاخراسان رضوی444

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019ابراهیمی سردشتمحمد صادقخراسان رضوی445



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی446

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025لطفیسمیهخراسان رضوی447

تایید2برق خودرو  1397102213971025هدایتیحجتخراسان رضوی448

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025اسحاقیاسماخراسان رضوی449

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025عجم زیبدروح الهخراسان رضوی450

تاییدسنسورها1397102213971025غزنویحسینخراسان رضوی451

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025جنتیرضاخراسان رضوی452

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025حریریانمهنوشخراسان رضوی453

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025حمامیانشهربانوخراسان رضوی454

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025رامی یادگاریزینبخراسان رضوی455

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025شمسی علی آبادطاهرهخراسان رضوی456

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026انزواییآزادهخراسان رضوی457

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026حسینیسید حامدخراسان رضوی458

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026دامنگیریسعیدخراسان رضوی459

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026قربانیمجیدخراسان رضوی460

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی461

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102امینیاشرفخراسان رضوی462

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102عباسیفرزانهخراسان رضوی463

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102گنج بخشزهراخراسان رضوی464

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102محمدزاده بیکوطاهرهخراسان رضوی465

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103قربانیمحمد علیخراسان رضوی466

1397102913971103ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی467
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی468

1397102913971103انزواییآزادهخراسان رضوی469
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی470

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004موسویصدیقهخراسان شمالی471

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004اللهی باغانفاطمهخراسان شمالی472

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004امیرگونه زاده االشلومهینخراسان شمالی473

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011اسکندریانعلیخراسان شمالی474

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011منصوریعمادخراسان شمالی475

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011مهدویبابکخراسان شمالی476

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011شاهیمنیژهخراسان شمالی477

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicرحیمی دوینامیرمحمدخراسان شمالی478

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019امامی فرمحسنخراسان شمالی479

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019صادقیمصطفیخراسان شمالی480

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018لطف آبادیرضاخراسان شمالی481

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018مهدویبابکخراسان شمالی482

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018سعادتیوحیدخراسان شمالی483

تایید2برق خودرو  1397102213971025صحت پورحسینخراسان شمالی484

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025براتیزهرهخراسان شمالی485

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026حسن زادهنسیبهخراسان شمالی486

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026شاهیمنیژهخراسان شمالی487

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102براتیزهرهخراسان شمالی488

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101صحت پورحسینخراسان شمالی489

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی490

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012بنی طالبی دهکردیسوسنخوزستان491

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012شایگان فرالهامخوزستان492

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012نظریمانداناخوزستان493

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012هوریزهراخوزستان495

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004نژاد حسینیسید علیخوزستان494

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004دانش پرورحمیدخوزستان495

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004یوسفیروح اهللخوزستان496

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004غوابشیمحمدخوزستان497

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004گرطالئیسیماخوزستان498

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011آراستهحمیدهخوزستان499

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011شریفیعباسخوزستان500

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011ثامریمریمخوزستان501



تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011کیارسیتورانخوزستان502

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011کاله کجامینخوزستان503

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011داودیشهرامخوزستان504

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011دلگرموفاخوزستان505

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011کریمی کلگهطوبیخوزستان506

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011عیسی وندمحمودیزینبخوزستان507

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011گرطالئیسیماخوزستان508

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011محیسنیهایدهخوزستان509

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011موسی پورعبدالحسینخوزستان510

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018بلمچیشقایقخوزستان511

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018صادقیافسانهخوزستان512

1397101513971018افشار نیافرزادخوزستان513
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018فالحتیخدیجهخوزستان514

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018سرخهسمانهخوزستان515

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018نظریمانداناخوزستان516

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018حسین پورمحمدخوزستان518

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019عادلپورسعیدخوزستان519

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018احمدیژالهخوزستان520

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018پوربچاریعفیفهخوزستان521

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018کیارسیتورانخوزستان522

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018نفر سفید دشتیالهامخوزستان523

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018افزایشمحسنخوزستان524

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025صفاحفرهادخوزستان525

تاییدایمنی در برق1397102213971024هاشمیسیده نگینخوزستان526

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025سیاهی خلفمعصومهخوزستان527

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025محمدیتاجماهخوزستان528

تاییدسنسورها1397102213971025هاشمیسیده نگینخوزستان529

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025نقدیاعظمخوزستان530

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025ابراهیمی دزفولیعبدالمجیدخوزستان531

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025گرطالئیسیماخوزستان532

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025نفرسفید دشتیالهامخوزستان533

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026شهبازنیامریمخوزستان534

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingثامریزهراخوزستان535

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingثامریمریمخوزستان536

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingحاتمی منجزیسودابهخوزستان537

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingحیدریمژگانخوزستان538

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingخادم حقیقی شیرازیمنیجهخوزستان539

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingکیشان رودباریآذردختخوزستان540

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102منصوری اصلعبدالرضاخوزستان541

1397102913971102سالمتخلیلخوزستان542
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

1397102913971102نژاد حسینیسید علیخوزستان543
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103فیض حدادمحمدخوزستان544

1397102913971103پوینده مهرایمانخوزستان545
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103سخاجوامیدخوزستان546
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103شهبازنیامریمخوزستان547
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103قنواتیامینخوزستان548
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102شجاعینسترنخوزستان549

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004مهدی پورمحمدزنجان550

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004توکلیزهرازنجان551

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004عزیزیمعصومهزنجان552

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004تاروردیمحمدرضازنجان553

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004آقامحمدیمهدیزنجان554



تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004کالنتری آزادآرمینزنجان555

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011اله وردلومنیرهزنجان556

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011بگلومیالدزنجان557

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011نظریعلیزنجان558

تایید2تراش تخصصی1397101513971018شادبخترمضانزنجان559

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018حیدریفاطمهزنجان560

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018شیخلریمهردادزنجان561

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018مسلمیعلیزنجان562

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018سلیمانیمحمودزنجان563

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025عباسیحسنزنجان564

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025بهبودیمحمدجعفرزنجان565

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025جعفریرضازنجان566

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingندرلوزینبزنجان567

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102سلیمیصغریزنجان568

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101خلیلیبهمنزنجان569

1397102913971102شیخلریمهردادزنجان570
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012امینی درونهمحمدسمنان571

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004عجمیمحمدسمنان572

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011رضائی برمیعلیسمنان573

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025پلنگیمعصومهسمنان575

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025میرکوعذراسمنان576

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102یاوریحمیدرضاسمنان577

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101عابدیانمهردادسمنان578

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102رضائی برمیعلیسمنان579

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012پیریابراهیمسیستان و بلوچستان580

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان581

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004آبخشتساراسیستان و بلوچستان582

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان583

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004برخوردارعلیسیستان و بلوچستان584

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004میرشهرامسیستان و بلوچستان585

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان586

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان587

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان588

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011سارانی ادیمیسکینهسیستان و بلوچستان589

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicافشارینرگسسیستان و بلوچستان590

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicریکیمهریسیستان و بلوچستان591

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان592

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان593

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان594

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان595

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019کدخدائیادیبسیستان و بلوچستان596



تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان597

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان598

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018خراسانیعلیسیستان و بلوچستان599

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان600

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان601

تاییدکشت زعفران1397101513971018معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان602

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018کمحاجی امانسیستان و بلوچستان603

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018مصلحمحسنسیستان و بلوچستان604

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان605

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102آبخشتساراسیستان و بلوچستان606

1397102913971103یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان607
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004دهقانیجمشیدفارس608

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004یعقوبیمریمفارس609

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012کریمیعبد الهفارس610

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012کریمیفاطمهفارس611

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004گوهری پورفردمهنازفارس612

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004ابراهیمیمهدیفارس613

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004گوهری پورفردمهنازفارس614

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004کرمی شیرازیزهرافارس615

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011رفیعیفاطمهفارس616

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004مسلمیصغرافارس617

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011ابراهیمیمهدیفارس618

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011فلسفیسیمافارس619

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011یعقوبیمریمفارس620

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013مردانیزهرافارس621

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013یزدان پناهلیالفارس622

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011رضائیعلیفارس623

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011مشوشمحبوبهفارس624

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012بهرامیانپریوشفارس625

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012شورکیمحمد مهدیفارس626

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011عربزهرافارس627

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011ابراهیمیمهدیفارس628

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011پیرسالمیمحمد حسنفارس629

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011ابراهیمیمهدیفارس630

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011حق پرستزین العابدینفارس631

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011گودرزیمهدیفارس632

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicترنج زرپروانهفارس633

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019آرشاممریمفارس634

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019توکلی آغچغلوهیلدافارس635

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019احمدزادهراضیهفارس636

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019اردالیفاطمهفارس637

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019امینیسمیهفارس368

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019ایرانمنشسمانهفارس640



تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019برامکیطاهرهفارس641

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019بهرامیانپریوشفارس642

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019دهقانیکامرانفارس643

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019راه پیمامهدیفارس644

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019رضائیعلیفارس645

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019زادسرعبدالرضافارس646

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019ساداتسید شریففارس647

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019شریعتی نسبمحمدفارس648

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019شمشیری فردعرفانفارس649

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019عباسیکاظمفارس650

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019غالمیهاشمفارس651

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس652

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019فلسفیسیمافارس653

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019قهرمانزادهعلیرضافارس654

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019مسعودیزهرهفارس655

تایید(اجرا در استان فارس)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1397101513971019نقی زاده جهرمیمصطفیفارس656

1397101513971018احمدزادهراضیهفارس657
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397101513971018غالمیهاشمفارس658
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018کریمیمیترافارس659

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018انصاری فردمحمد مهدیفارس660

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018زارععلیرضافارس661

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018موسویسید محمد باقرفارس662

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018یعقوبی زاده فردسعید رضافارس663

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018ابراهیمیمهدیفارس664

1397101513971019اله دادیصادقفارس665
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019بنیانیمصطفیفارس666
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019شاهسوندیمحمد جوادفارس667
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019گلشنعلیرضافارس668
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019باقریمریمفارس669

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019خازنپیمانفارس670

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019عاشوریعلی اصغرفارس671

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018دبیریالهامفارس672

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018سیاحنرگسفارس673

تاییدکشت زعفران1397101513971018قائم مقامیاحسانفارس674

تاییدکشت زعفران1397101513971018منعمامینفارس675

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018باقریاحسانفارس676

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018میریامینفارس677

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018سلحشورجمشیدفارس678

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019رضاییعلیفارس679



تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018شمشیری فردعرفانفارس680

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018محمدیمحمدفارس681

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس682

تاییدایمنی در برق1397102213971024ابراهیمیمهدیفارس683

تاییدایمنی در برق1397102213971024حق پرستزین العابدینفارس684

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025دبیریالهامفارس685

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025اله دادیصادقفارس686

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025دهقانیجمشیدفارس687

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025زارعیمهتابفارس688

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025شاهسوندیمحمد جوادفارس689

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025مردانیزهرافارس690

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025بیاتزهرافارس691

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026پیرسالمیمحمد حسنفارس692

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026دهقانیکامرانفارس693

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102اله دادیصادقفارس694

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102ایزدمهرحجتفارس695

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102مرادی عملهچمرانفارس696

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101انصاریاسدالهفارس697

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103روشن ضمیرفرهادفارس698

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102غالمیعلیرضافارس699

1397102913971103بنیانیمصطفیفارس700
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103رجبیمهسافارس701
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102حسینیسیده سارافارس702

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102مقامیعصمتفارس703

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004دیده بانمحمودقزوین704

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004بهرامیحسینقزوین705

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004رمضانیاکبرقزوین706

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004هاشمی دوگاههسید رضاقزوین707

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011اسپرورینیزهراقزوین708

شیواقزوین709
محمود پور کبابیانی 

فرد
تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012فرجادفرزانهقزوین710

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012مناهجیفهیمهقزوین711

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012نوروزیمنیرقزوین712

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018رضائی امیرگوابرعلیقزوین713

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018شاه محمدیعلیرضاقزوین714

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018خدابندهزینتقزوین715

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018اصلی بیگیمصطفیقزوین716

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018رشوندعرفانقزوین717

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018کلهرعلیقزوین718

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025حسینیسید فرشیدقزوین719

تاییدایمنی در برق1397102213971024موتابهاسعیدقزوین720

تایید2برق خودرو  1397102213971025خسرو نژادعلیقزوین721

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025رحمنیفرشیدقزوین722

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025رشوندعباسقزوین723

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025محمد خانیعلیقزوین724

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025نظریولی الهقزوین725

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025رحمانیمجیدقزوین726

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025اسپرورینیزهراقزوین727

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025پورمهدی میکالپویاقزوین728

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingآذریروح بخشقزوین729

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102رحمانیمجیدقزوین730

1397102913971102رضائی امیرگوابرعلیقزوین731
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004سهرابیمحمدقم732

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004امیریهاشمقم733

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011امامینفیسهقم734

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011مقصودیاحمدقم735



تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018شکوهیمریمقم736

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025بیاتمحمدرضاقم737

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025شکوهیمریمقم738

1397102913971102قهرمانیمهدیقم739
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102شکوهیمریمقم740

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012رحیمیناصرکردستان741

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012سیدیارشدکردستان742

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012فرجیخرامانکردستان473

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012کریمپوربهارکردستان744

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012مجیدیسورانکردستان745

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012ولی زادهملککردستان746

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004اسدیبیژنکردستان747

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004حمیدیسیروانکردستان748

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004زردوییجبرئیلکردستان749

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004سیدیارزوکردستان750

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004حسین پناهیتوفیقکردستان751

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان752

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012محمدیاستیرهکردستان753

1397101513971018بهمنیفوزیهکردستان754
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397101513971018عزیزیعطرینکردستان755
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018جعفریشعلهکردستان756

تاییدکشت زعفران1397101513971018رحیمی نژادحیدرکردستان757

تاییدکشت زعفران1397101513971018سرومیلیعبدالرضاکردستان758

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018ایزدیمحمدکردستان759

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019فوالدیاکبرکردستان760

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018ورزیریآرامکردستان761

تاییدایمنی در برق1397102213971024موچانیامیرکردستان762

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025عزیزیعطرینکردستان763

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025کمانگرسهیالکردستان764

تاییدسنسورها1397102213971025افشاریانسهرابکردستان765

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397102213971025ولی نژادفوزیهکردستان766

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025عبداللهیفریدونکردستان767

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102مفیدیهنگامهکردستان768

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004امیریفرشته الساداتکرمان769

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004دوراندیشفهیمهکرمان770

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان771

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004خضری نژادقرائینصرتکرمان772

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان773

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004کمال الدینیرضاکرمان774

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004فتحی زادهسجادکرمان775

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004بحرینیجوادکرمان776

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013رشیدی زرندیسمیهکرمان777

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013موسائیسیمین دختکرمان778

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011صادقی گوغریوحیدکرمان779

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011کریمی گوغریغالمرضاکرمان780

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011قربانی کوهبنانیفاطمهکرمان781

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011خضری نژادقرائینصرتکرمان782

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011فتحی زادهسجادکرمان783

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018مهدی زادههداکرمان784

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018لطف آبادی جعفریفاطمهکرمان785

تاییدکشت زعفران1397101513971018نصیریمهدیکرمان786

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018پیلتنپژمانکرمان787

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019برزگرروغنوئیتابندهکرمان788

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019حسنی کبوترخانیحسینکرمان789

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019شجاعی باغینیایمانکرمان790

تایید2برق خودرو  1397102213971025حسین زادهمحمد جوادکرمان791



تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025حسینی گوکیمهدیهکرمان792

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025سیف الهی دهمیریزهراکرمان793

تاییدسنسورها1397102213971025عباس زاده کوهبنانیعلیکرمان794

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025خان باباساراکرمان795

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025صباغ زاده قصریاسماءکرمان796

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025عسکرپور کبیرمجتبیکرمان797

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان798

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025میدانیستارکرمان799

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026زارع زاده نوروزیمیناکرمان800

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026کاظمی پورنازیکرمان801

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingحسینی گوکیمهدیهکرمان802

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101عرباسماعیلکرمان803

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103امامی پوراحسانکرمان804

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103بهرام نژادفرانککرمان805

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103جعفرینادیاکرمان806

1397102913971103حسن شاهی راویزحسنکرمان807
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004حسینیشکوفهکرمانشاه808

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004حاتمی قره قوینینسرینکرمانشاه809

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004رحمتیمجتبیکرمانشاه810

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004قاسمیفریبرزکرمانشاه811

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004ترکمهدیکرمانشاه812

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004سلیمیپروانهکرمانشاه813

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004گرشاسبیپرستوکرمانشاه814

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004نظریشرارهکرمانشاه815

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004محمدیفرزادکرمانشاه816

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397100113971004نوریمحسنکرمانشاه817

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397100113971004مهر افشارمجیدکرمانشاه818

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011شهبازیسامانکرمانشاه819

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011هدایتی فربرزوکرمانشاه820

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011شهسواریایرانکرمانشاه821

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011امیدیماریاکرمانشاه822

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012امانی مجدحجت الهکرمانشاه823

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011حسینیشکوفهکرمانشاه824

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011گرشاسبیپرستوکرمانشاه825

تایید2تراش تخصصی1397101513971018بشیرینصورکرمانشاه826

تایید2تراش تخصصی1397101513971018منصوری کریانیفرهادکرمانشاه827

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه828

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018مرادیبهروزکرمانشاه829

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018ترکمهدیکرمانشاه830

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018اقبالیاحسانکرمانشاه831

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018اسدیناهیدکرمانشاه832

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018حسینیشکوفهکرمانشاه833

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018مروتینسرینکرمانشاه834

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019بزرگیافشینکرمانشاه835

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019میرزائیمحمدجعفرکرمانشاه836

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025بشیرینصورکرمانشاه837

تایید2برق خودرو  1397102213971025پیریمسعودکرمانشاه838

تایید2برق خودرو  1397102213971025خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه839

تایید2برق خودرو  1397102213971025محمدیفرزادکرمانشاه840

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025قاسمیمیثمکرمانشاه841

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025درویشیکیوانکرمانشاه842

تاییدمدیر فنی آسانسور1397102213971025حیدریبابککرمانشاه843

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102ابراهیمیبهروزکرمانشاه844

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101جهانیاناقبالکرمانشاه845

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101کریمیلقمانکرمانشاه846



1397102913971103پروانهحسنکرمانشاه847
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103رسولی تبارشهریارکرمانشاه848
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد849

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد850

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد851

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد852

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد853

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد854

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011جلیلی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد855

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد856

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011کرمی چهاراه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد858

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد859

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد860

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد861

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011پایگانمریم ساداتکهگیلویه و بویراحمد862

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397100813971011عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد863

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد864

1397101513971019ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد865
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد866
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019بشیریبهنامکهگیلویه و بویراحمد867
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد868
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد869
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد870
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد871
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد872
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد873
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد874
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد875
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019سلیمانی پورسید نیماکهگیلویه و بویراحمد876
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد877
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید



1397101513971019فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد878
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد879
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019محمد حسینیانمحمد تقیکهگیلویه و بویراحمد880
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

مهدیکهگیلویه و بویراحمد881
مرادیان چنارستان 

سفلی
1397101513971019

اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد882
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد883
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

1397101513971019یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد884
اجرا در استان کهگیلویه )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبویراحمد
تایید

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد885

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018گشتاسبمنیژهکهگیلویه و بویراحمد886

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد887

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد888

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد889

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد890

تاییدکشت زعفران1397101513971018صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد891

تاییدکشت زعفران1397101513971018عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد892

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018خوشنویسایوبکهگیلویه و بویراحمد893

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد894

تایید2برق خودرو  1397102213971025رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد895

تایید2برق خودرو  1397102213971025صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد896

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد897

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025کرمی چهاراه گشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد898

1397102913971103ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد899
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد900
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103جعفریفرخندهکهگیلویه و بویراحمد901
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103جوخ زادهزینبکهگیلویه و بویراحمد902
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد903
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد904
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد905
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد906
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد907
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید



1397102913971103شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد908
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103صداقتلیالکهگیلویه و بویراحمد909
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد910
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد911
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد912
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد913
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد914
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد915
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد916
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد917
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

1397102913971103یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد918
اجرا در استان کهگیلویه )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(وبویراحمد
تایید

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد919

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004شاملوفاطمهگلستان920

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397100113971004پهلوانی دوجیگوزلگلستان921

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011خاندوزی گنارهنسیمهگلستان922

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011بانوگشسبفاطمهگلستان923

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011حسیبیمریمگلستان924

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011ذهبیعبدالرحیمگلستان925

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011رحیمیحکیمه خاتونگلستان926

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011عباس خیلیمهدیگلستان927

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397100813971011قره خانیمحمد تقیگلستان928

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019صابریعاصمگلستان929

1397101513971019صحراییجبراییلگلستان930
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018حاجیلریحسینگلستان931

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018سوقیایلیادگلستان932

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102پاویزمنصورگلستان933

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102بهرام زادهعبدالحکیمگلستان934

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102حاجیلریحسینگلستان935

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102دوجیایوبگلستان936

میثمگیالن937
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004وارسته بهدانی ابوالحسنگیالن938

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004چربدست گسکریرضاگیالن939

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004خلیلی رادنیماگیالن940

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004قربانی پنچاهوحیدگیالن941

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011مصطفی پورسسمسیلیالگیالن942

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011خوشحالرضاگیالن943

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011خانجانی طالکوئیزهرهگیالن944

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012بخشندهسیدرضاگیالن945

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012حامیان رودسریعلیرضاگیالن946

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012شادمانیمحمدرضاگیالن947

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011اسماعیلیموسیگیالن948

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicمحمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن949

سیده لیالگیالن950
جوادی نیاصومعه 

سرائی
تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019



تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019حبیبی ماچیانیمهدیگیالن951

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019حداد مومنیمرضیهگیالن952

میثمگیالن953
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019حسین زاده کاسانیلیالگیالن954

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019حیدریمحسنگیالن955

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019حیدری خلسریمرضیهگیالن956

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن957

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019شاهرخ زادهحسینگیالن958

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن959

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019شعبانی سرخنیبهرامگیالن960

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019شمالیآیداگیالن961

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019صالحیحسینگیالن962

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019صبوری آزادامیرگیالن963

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019عرب نژادمیر سعیدگیالن964

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019عزت پناه گشتیحجتگیالن965

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019فتحی میاردانمریمگیالن966

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019محسنیالهامگیالن967

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019معبود مژدهیاسمعیلگیالن968

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397101513971019نگران لنگرودیپیمانگیالن969

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019مشعوفعلیگیالن970

1397101513971018دانش پژوه نهزمیاکبرگیالن971
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397101513971018واحدی بی تمعبدالرضاگیالن972
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018نژادابراهیمیمحمدگیالن973

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018قنبر نیا آقمسجدبیژنگیالن974

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019سحرخیزتوچائیمسعودگیالن975

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن976

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019مزرعه دوستجاللگیالن977

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026اکباتانی نژادشبنمگیالن978

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026پور محمدسمانهگیالن979

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026پورعابدگلرودبارییاسینگیالن980

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026جمال امیدیعلیگیالن981

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026حلمی خمیرانیحسینگیالن982

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026خاتمی نژادسیده سمیهگیالن983

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026خاک طبعطاهرهگیالن984

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026رضوی باالجورشریسیدنصرالدینگیالن985

صغریگیالن986
رمضانی نژاد مقدم 

بازکیاگورابی
تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026زرعی چیانفرشتهگیالن987

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026شادبهرمجیدگیالن988

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026صادق موسویسید آرشگیالن989

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026فدائیرقیهگیالن990

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026کمالی خرم رودمهدیگیالن991

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026کوچکیامیرگیالن992

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026لقائی آستانهامیدگیالن993

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن994

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن995

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026ندافیانمجتبیگیالن996

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397102213971026هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن997

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025نجفی قلعه بینلیالگیالن998

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025خوشقدماسماعیلگیالن999

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397102213971025فاضلیسیده لیالگیالن1000

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102خلیلی ویشکاسوقهمریمگیالن1001

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103اقبال اخالقیعلیگیالن1002

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103صفری زادتسیهجوادگیالن1003



1397102913971103آذریانفرزادگیالن1004
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103سحرخیزتوچائیمسعودگیالن1005
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103شمالیآیداگیالن1006
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103میرزائی صیقالنیرمضانعلیگیالن1007
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103فرجی سیناکیوانگیالن1009
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

1397102913971103محمدپورایمانگیالن1010
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004لک کمریسعیدلرستان1011

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011رضاییجوادلرستان1012

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011معصوم زادهرضالرستان1013

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397100813971012نورعلیسعیدلرستان1014

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicمدیریسهیاللرستان1015

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018دهقانیمیترالرستان1016

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018میرزائیمنصورهلرستان1017

1397101513971019آقاخانی چگنیشاهرخلرستان1018
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018منصوریصدیقهلرستان1019

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019سیفیمژگانلرستان1020

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019کهزادیهادیلرستان1021

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025رضاییجوادلرستان1022

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025زرین بخشخسرولرستان1023

تایید2برق خودرو  1397102213971025کشاورزکاظملرستان1024

تایید2برق خودرو  1397102213971025معتمدیرضالرستان1025

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397102213971025موسویسید مجتبیلرستان1026

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025پورمحسنینوشینلرستان1027

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025شرفیمحمدلرستان1028

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingخادمیکبرالرستان1029

1397102913971102زرین بخشخسرولرستان1030
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

1397102913971102غالمیاحمدلرستان1031
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

1397102913971103جودکیایرجلرستان1032
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

1397102913971103درویشیانداودلرستان1033
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004بالوئیفاطمهمازندران1034

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004محمدزاده مشاییفیروزهمازندران1035

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004میرمتانکالئیسیده خدیجهمازندران1036

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012سلیمانی راداباذرمازندران1037

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012شیرزادجویباریزهرامازندران1039

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012هاشمی قادیسیدموسیمازندران1040

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004قدمی نجارکالییهادیمازندران1041

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011میرمتانکالئیسیده خدیجهمازندران1042

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011الطفحسینمازندران1043

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011برزگرسید علیمازندران1044

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011حاجی زادهایمانمازندران1045

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011اکبرزادهرضامازندران1046

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011صالحی زرخونیرحمت الهمازندران1047

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011مقتدائیراحلهمازندران1048

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011بحرپیمایابراهیممازندران1049

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011گیالنیحسینمازندران1050

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018اکبریان سروینه باغیشهربانومازندران1051

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018غالم کار علی آبادیلیالمازندران1052

تایید2تراش تخصصی1397101513971018نوریغالمرضامازندران1053



تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018دشتیجلیلمازندران1054

تاییدروشهای ارائه مطلب1397101513971018قاسم پورمهدیمازندران1055

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018ساغریزهرامازندران1056

تاییدایمنی در برق1397102213971024ارشادیانکورشمازندران1057

تاییدایمنی در برق1397102213971024علیجان زاده تنکابنیهمایونمازندران1058

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025برزگرسید علیمازندران1059

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025الطفحسینمازندران1060

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025قاسمیایرجمازندران1061

تاییدسنسورها1397102213971025میریان سیدمحلهسیدمهدیمازندران1062

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026حسن پورمحمدمازندران1063

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026ریاحیعباسعلیمازندران1064

تاییداصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال1397102913971102حبیبیناصرمازندران1065

1397102913971103مشمولیحسینمازندران1067
- مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری
تایید

تایید(بافتنی با دست پیشرفته)آموزش پوشاک دومیل 1397100113971004باقری شتریهاکرممرکزی1068

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397100113971012عیاشیزهرامرکزی1069

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397100113971004کریمیفخرالساداتمرکزی1070

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004عطاریانشهیده خاتونمرکزی1071

تاییدمعرق مقدماتی1397100113971011رحیمیفاطمهمرکزی1072

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011دستجانی فراهانیمحمدرضامرکزی1073

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011کمال آبادیفاطمهمرکزی1074

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011صفرابادی فراهانیعلیمرکزی1075

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicخلیلی درمنیالهاممرکزی1076

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicرضائیمهدیمرکزی1077

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019رفیعینسرینمرکزی1078

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019فرهادیزهرهمرکزی1079

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019احمدیمرتضیمرکزی1080

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1397101513971019دستجانی فراهانیمحمدرضامرکزی1081

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018قربانیفاطمهمرکزی1082

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1397101513971018شیخی مهرابادیمسعودمرکزی1083

1397101513971019غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1084
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019واحدعباسمرکزی1085
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019سعیدیگلبرگمرکزی1086

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019عسگریاکرممرکزی1087

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019عطاریانشهیده خاتونمرکزی1088

تاییدطراحی کفش و قالب و مدلسازی1397101513971018بیاتیمریممرکزی1089

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018کوه برمیالدمرکزی1090

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018صفرابادی فراهانیعلیمرکزی1091

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018حسنیسجادمرکزی1092

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1397101513971018مؤمنیعلیمرکزی1093

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018دانائی فردمهدیمرکزی1094

تایید(مقدماتی )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 1397101513971018شاهمیرزالومحمدمرکزی1095

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026اجتهادیاحسانمرکزی1096

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026احمدییاسرمرکزی1097

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026افسریمجیدمرکزی1098

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026اکبری دوخواهرانیحلیمهمرکزی1099

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026باقری شتریهاکرممرکزی1100

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026جعفرینجمهمرکزی1101

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026حسنیسمیهمرکزی1102

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1103

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026خلیلی درمنیالهاممرکزی1104

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026دارابیمصطفیمرکزی1105

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026دانایی فردمهدیمرکزی1106

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1107

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026شفیعیحسینمرکزی1108

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026صحرائیاکبرمرکزی1109

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026صیامیمعصومهمرکزی1110



تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026عیاشیزهرامرکزی1111

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026غالمیبانومرکزی1112

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026کمال آبادیفاطمهمرکزی1113

تایید(اجرا در استان مرکزی) کارآفرینی مقدماتی 1397102213971026مقدسیمهتابمرکزی1114

تاییدبرق در ماشین ابزار1397102213971025طیبیحسینمرکزی1115

تایید(مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1397102213971025خیرخواهحسینمرکزی1116

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102باقری شتریهاکرممرکزی1117

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102موسوی نسبسید حسنمرکزی1118

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102نعمتیآذرمرکزی1119

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103باقریزهرامرکزی1120

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103بختیارفریبامرکزی1121

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1397102913971102رییس محمدیمحمدمرکزی1122

1397102913971103جعفریمحمد رضامرکزی1123
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004عبدالهیحواهرمزگان1124

تاییدروشهای ارائه مطلب1397100113971004ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1125

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011رحمانیان کوشککیعلی اصغرهرمزگان1126

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011قاسمیصادقهرمزگان1127

تاییدطراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی1397100813971011قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1128

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018ذاکریصغریهرمزگان1129

1397101513971019اردالیمعصومههرمزگان1130
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1131
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019افسردهاحسانهرمزگان1132

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1133

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102بهمن زادهمریمهرمزگان1134

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102محیا پور لریفیروزههرمزگان1135

1397102913971102ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1136
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

1397102913971102نجفیابراهیمهرمزگان1137
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تاییدابزار شناسی تخصصی1397100113971004قربانی بهادرمسعودهمدان1138

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397100113971004حکمتیحکمت الههمدان1139

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397100113971004سیفعلیرضاهمدان1140

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004سیفعلیرضاهمدان1141

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397100113971004نجفیمصطفیهمدان1142

تایید دوربین های مدار بسته1397100813971011عربلوعلیهمدان1143

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011فیوضیطاهرههمدان1144

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011اکبریاحسانهمدان1145

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011چراغی وشمحمد مهدیهمدان1146

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011وزینی افشارمصطفیهمدان1147

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013زرین وفاعلیرضاهمدان1148

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011آذرطوسسعیدهمدان1149

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011حسینیمجتبیهمدان1150

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397100813971011محمدیروح الههمدان1151

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011حق پرستمناهمدان1152

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1397100813971011الچینحمیدهمدان1153

تاییدنظارت تأسیسات برقی انواع ساختمان ها1397100813971011ده پهلوانبهزادهمدان1154

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397101513971018زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1155

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019شریفی تراباعظمهمدان1156

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397101513971018آزادی منشطاهرههمدان1157

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018حسنیمعصومههمدان1158

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018گودرزیزهراهمدان1159

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ1397101513971019شریف فربهارههمدان1160

تاییدکشت زعفران1397101513971018ساسان شفیع نیاقنبر علیهمدان1161

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397101513971018اکبریاحسانهمدان1162

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397101513971018زرین وفاعلیرضاهمدان1163

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025چراغی وشمحمد مهدیهمدان1164

تاییداندازه گیری مقدماتی1397102213971025وزینی افشارمصطفیهمدان1165



تاییدایمنی در برق1397102213971024سیفعلیرضاهمدان1166

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025آذرطوسسعیدهمدان1167

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025حسینیمجتبیهمدان1168

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397102213971025محمدیروح الههمدان1169

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025قدیمیبهارههمدان1170

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025لطفیانمریمهمدان1171

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1172

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingامیدیاکرمهمدان1173

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397102913971102سلطانی ورودیعذریهمدان1174

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102حق پرستمناهمدان1175

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1397102913971102سهیلی مهدیزادهاصغرهمدان1176

1397102913971102یعقوبیرضاهمدان1177
جوشکاری قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد ساده کربنی     

Module E4-2/2
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103شریفی تراباعظمهمدان1178

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397102913971103مرادینرگسهمدان1179

1397102913971103جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1180
مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای - مکاترونیک کاربردی

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

تاییدنقاشی با آبرنگ1397102913971102شمسیعاطفههمدان1181

تاییدبافت با گره های چهار گانه1397100813971011کالنتریسارهیزد1182

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397100813971011برزگری بافقیاحمدیزد1183

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397100813971013قدیریمریمیزد1184

تایید(Module T.AL.1)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397100813971011محمدی بغدادآبادیامیدیزد1185

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011رادمنشعصمتیزد1186

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011رجبیفاطمهیزد1187

تاییدطراحی پایه و اندام1397100813971011کریمی زارچیفاطمهیزد1188

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicرفیعی مجومرداعظمیزد1189

تایید1397101513971018CCNA course2 router basicنجاری طزرجانیفاطمهیزد

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397101513971019جاللیفریبایزد1190

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018ادهمی مجومردبتولیزد1191

تاییدخالقیت در صنایع دستی1397101513971018امینی رادالهامیزد1192

1397101513971019دهقان نیریعلیرضایزد1193
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

1397101513971019زارعی کردشولیلیالیزد1194
غیر - مجازی )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397101513971019یعقوب زاده ابرقوییجوادیزد1195

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025بصیریحمیدهیزد1196

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1397102213971025متوسل الحسینیراضیهیزد1197

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397102213971025بیکی ده آبادیعلیرضایزد1198

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397102213971025مهیاری ابرقوییطاهرهیزد1199

تاییدKERIO CONTROLنصب، پیکربندی و مدیریت شبکه با 1397102213971025دهقان نیریعلیرضایزد1200

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026انتظاری زارچکاظمیزد1201

تایید(مجازی-نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری1397102213971026دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1202

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingجاللیفاطمهیزد1203

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingفالحتیسمانهیزد1204

تایید(برش معکوس )   1397102913971102Subtraction Cuttingمتوسل الحسینیراضیهیزد1205

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397102913971101جعفریمحسنیزد1206

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


