
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت 

ثبت نام

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleمشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی1

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی2

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205نعمتیبهزاداذربایجان شرقی3

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204صولتیکریماذربایجان شرقی4

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی5

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205سپهریبهزاداذربایجان شرقی6

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205عبدلیاکبراذربایجان شرقی7

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204هادی چالنامیراذربایجان شرقی8

1397020113970205خمسهءجباراذربایجان شرقی9
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205کریمیکریماذربایجان شرقی10
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205عسکرزاده صوفیانیمهراناذربایجان شرقی11
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205خداییعلیاذربایجان شرقی12

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204عباسیسعیداذربایجان شرقی13

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204محمودیاحداذربایجان شرقی14

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205محمد حسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی15

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211حسینی پسته بگلونیلوفراذربایجان شرقی16

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211کریمیعزیزهاذربایجان شرقی17

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211پوریعقوبیسیدصمداذربایجان شرقی18

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211همت جومحمودعلیلوبهروزاذربایجان شرقی19

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211زارع کاظمیهروح الهاذربایجان شرقی20

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211محمودیاحداذربایجان شرقی21

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی22

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211شاهدیحسیناذربایجان شرقی23

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی24

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211طالب نژادداوداذربایجان شرقی25

تایید1397021513970226PET 2دشتی ایلخچیالهاماذربایجان شرقی262

تایید1برق خودرو 1397021513970218نشاطپرویزاذربایجان شرقی7

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219حیدریفریدوناذربایجان شرقی28

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219قاسم زاده ستوبادیسعیداذربایجان شرقی29

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی30

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219عبادی همراهلوکیانوشاذربایجان شرقی31

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219رشیدیشهروزاذربایجان شرقی32

تاییدکشت زعفران1397021513970218همت جومحمودعلیلوبهروزاذربایجان شرقی33

1397021513970219ارشادیفرشتهاذربایجان شرقی34
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397021513970219خازینیبیتااذربایجان شرقی35
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397021513970219نوریابوالفضلاذربایجان شرقی36
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397دعوتنامه اردیبهشت ماه 



تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalدهقانیحبیباذربایجان شرقی37

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226عسگریحمیداذربایجان شرقی38

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی39

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی40

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226فرزانسولمازاذربایجان شرقی41

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225صولتیکریماذربایجان شرقی42

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225جاللیعلیرضااذربایجان شرقی43

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی44

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225آذری خامنهحسناذربایجان شرقی45

1397022913970309عبدلیاکبراذربایجان شرقی46
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleخوشوقتهیمناذربایجان غربی474

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205پناه دوستمولوداذربایجان غربی8

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205مقدمهمایوناذربایجان غربی49

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی50

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی51

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی52

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205داداش پورسمیرااذربایجان غربی53

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی54

1397020113970204 شیخ آقاییاسریناذربایجان غربی55
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204آهنی آذرفریبااذربایجان غربی56
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204محمدزادهشیدااذربایجان غربی57
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204مولودیپریاذربایجان غربی585
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204مولودیفریدهاذربایجان غربی9
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204احمدپورسجاداذربایجان غربی60

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204دالوریتوحیداذربایجان غربی61

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204محالیسامرنداذربایجان غربی62

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211علی جعفرخوئیراحلهاذربایجان غربی63

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی64

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211پارسانیامعصومهاذربایجان غربی65

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی66

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219بهروزیالمیرااذربایجان غربی67

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی68

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211اکبری عربلوی آقاعلیحسیناذربایجان غربی69

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211مسعودنیااسماعیلاذربایجان غربی70

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211محمدیمسعوداذربایجان غربی71

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی72

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211مولودیانامیراذربایجان غربی73

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی74

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211احمدی دیزجیآمنهاذربایجان غربی75

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211خلیلیمعصومهاذربایجان غربی76

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211رحمانیجعفراذربایجان غربی77

تایید ارتباطات1397021513970218داداشپورکاوهاذربایجان غربی78



تایید ارتباطات1397021513970218شیخ آقاییاسریناذربایجان غربی79

تایید1397021513970226PET 2کریمیعثماناذربایجان غربی80

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218امیدیسیف الدیناذربایجان غربی81

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218محالیسامرنداذربایجان غربی82

تایید1برق خودرو 1397021513970218افسونآکواذربایجان غربی83

1397021513970218شمخالیسمیهاذربایجان غربی84
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی85
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218علی پوربیتااذربایجان غربی86
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی87

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219حمیدیولیاذربایجان غربی88

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219خندانیسینااذربایجان غربی89

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219وطن دوستاحساناذربایجان غربی90

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی91

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218رحمانیحمیداذربایجان غربی92

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218مؤتمنیمهیناذربایجان غربی93

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219بالکی پورقادراذربایجان غربی94

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219عبداله زادهمظفراذربایجان غربی95

تاییدکشت زعفران1397021513970218سید علویمیر محموداذربایجان غربی96

تاییدکشت زعفران1397021513970218میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی97

1397021513970219الهیاری تکانتپهمحمدرضااذربایجان غربی98
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218رنجبری شهابیحمیرااذربایجان غربی99

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeاصل افروزیافشیناذربایجان غربی100

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی101

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی102

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی103

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی104

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225کاظمیکاوهاذربایجان غربی105

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225رنجبری شهابیحمیرااذربایجان غربی106

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225خندانیسینااذربایجان غربی107

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226حاجی زادشهالاذربایجان غربی108

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226کاظمیمریماذربایجان غربی109

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225سپهرانجمعلیاذربایجان غربی110

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225قنبرزادهقاسماذربایجان غربی111

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225سهرابیشیدااذربایجان غربی112

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226مصطفویمحمداذربایجان غربی113

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226وصالیمهدیاذربایجان غربی114

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225مهرآبادیسیده زهرااذربایجان غربی115

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309انواری محمودآبادافسانهاذربایجان غربی116

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309محمدی قشالقدلبراذربایجان غربی117

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی118

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205فتحی گرجانمهراناردبیل119

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205محمدی جبه دارپرویزاردبیل120

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205آذری سقرلواصغراردبیل121

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205نصیرزادهعبدالرحیماردبیل122



تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204رسالتیسهیالاردبیل123

تاییدتوپ دوزی1397020113970205خیاطی گرمیصغریاردبیل124

تاییدتوپ دوزی1397020113970205فرج پورنیریزهرااردبیل125

1397020113970205عبدیحبیباردبیل126
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205ایمانپور مغوانمهنازاردبیل127

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204حیدریاحمداردبیل128

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل129

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205مرادیانآرزواردبیل130

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211محمدیمالکهاردبیل131

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211محمدزادهرقیهاردبیل132

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211فرهودی زادهعوضاردبیل133

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211نیک خومحمدعلیاردبیل134

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219روحنوازژیالاردبیل135

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211شیرین زادهداوداردبیل136

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211مهرورزمغانلوسیامکاردبیل137

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211ایمانپور مغوانمهنازاردبیل138

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211اسداللهی کوالنیولیاردبیل139

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211ظهوری ساقادراردبیل140

تایید ارتباطات1397021513970218بدایتیزیبااردبیل141

تایید ارتباطات1397021513970218شاکرمرضیهاردبیل142

تایید ارتباطات1397021513970218فرج پورنیریزهرااردبیل143

تایید ارتباطات1397021513970218نوروندوله زاقردماهیدهاردبیل144

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218باقریان قره تپهاکبراردبیل145

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218جوهری پیرایوتلواباذراردبیل146

1397021513970218سروریشهراماردبیل147
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218صادقیجعفراردبیل148
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218اصغری کله سرلورقیهاردبیل149

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218انورنیاافسانهاردبیل150

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218هاشمیمهنازاردبیل151

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219محمدیبهروزاردبیل152

تایید(2)طراحی 1397021513970226هژبریزهرااردبیل153

تاییدکشت زعفران1397021513970218ماهر بیگدیلوعلیاردبیل154

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalظهوری ساقادراردبیل155

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226محمدزادهرقیهاردبیل156

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226مناف زادهفرنازاردبیل157

تایید2تراش تخصصی1397022213970226اسکندرپورسعیداردبیل158

تایید2تراش تخصصی1397022213970226رحمانی خلیل آبادمهراناردبیل159

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226خوشنوازفیروزاردبیل160

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225باقریان قره تپهاکبراردبیل161

1397022213970225اعترافیسعیداردبیل162
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

1397022213970225کیانی وراغولافشیناردبیل163
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225اسدی شریفبهبوداردبیل164

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225اقبالیرویااردبیل165

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225بدایتیزیبااردبیل166

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225هاشمیمهنازاردبیل167

1397022213970225فرجی داود خانیایرجاردبیل168
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید



تایید1397022913970302FLASHعشقیمهیناردبیل169

تایید1397022913970302ILLUSTRATORمناف زادهفرنازاردبیل170

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302حسینیسید بهراماردبیل171

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205نیل فروش زادهعلیرضااصفهان172

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204رضیانسیدمسعوداصفهان173

1397020113970204اکبری بیشهفاطمهاصفهان174
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205طالبی سدهطیبهاصفهان175

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205صادقی گنجهمحمد حسناصفهان176

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان177

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205سلطانیانزهرهاصفهان178

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205طاهریبهجتاصفهان179

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205نادری نطنزیلیالاصفهان180

1397020113970205عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان181
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205زنگنهپرویناصفهان182

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205سپیانیفاطمهاصفهان183

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204بایعیابوالفضلاصفهان184

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204ثنائیسیدمهدیاصفهان185

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204مقیمیمهدیاصفهان186

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205گنجی فردناهیداصفهان187

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205تاجمیر ریاحیمسعوداصفهان188

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211سمیعی کیاسمیهاصفهان189

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211موگوییفرشیداصفهان190

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219زندوانیابوذراصفهان191

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211پوربافرانیمحموداصفهان192

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211مؤمنیمجیداصفهان193

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211سلیمانیاشرفاصفهان194

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان195

تایید1معماری پایدار 1397020813970211عباسی جوزدانیمجیداصفهان196

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211زنگنهپرویناصفهان197

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211کاظمی ورنامخواستیسارااصفهان198

تایید ارتباطات1397021513970218صدوقیمحمداصفهان199

تایید ارتباطات1397021513970218عباسیزهرااصفهان200

تایید ارتباطات1397021513970218عبداله زادهحسیناصفهان201

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218اعتدالی حبیب آبادیمحمد رضااصفهان202

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218صالحی ابریسیدحسیناصفهان203

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219توسلی فارفانیاکبراصفهان204

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219جزینیافشیناصفهان205

1397021513970218زمانی علویجهمرضیهاصفهان206
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219توحیدیمریماصفهان207

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218صابری دورکیشهالاصفهان208

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218مل حسینی دارانیسهیالاصفهان209

تاییدساخت پروژه1397021513970226میرزاعلیانپرویناصفهان210

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219قاسمیمسعوداصفهان211

تایید(2)طراحی 1397021513970226نصرمنشزهرااصفهان212



تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219محمودیوحیداصفهان213

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219حقیقت زادهسعید رضااصفهان214

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان215

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219صابرنیکوپسندمجیداصفهان216

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219جعفریان آرانیعلیاصفهان217

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218آزادیلیالاصفهان218

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218رحیمی صادقمریماصفهان219

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218فروغی ابریفریدهاصفهان220

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218محمدی سیچانیمهشیداصفهان221

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219ازادیحسیناصفهان222

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219فتحی گشنیگانیمحسناصفهان223

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219کاظمیعلیاصفهان224

تاییدکشت زعفران1397021513970218نوروزیاسدالهاصفهان225

1397021513970219بهرامیزهرااصفهان226
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219هیئت اصفهانیفرهاداصفهان227

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218آقائی بروجنیمعصومهاصفهان228

1397022213970226محمودیوحیداصفهان229
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeعطایی محمدیسارهاصفهان230

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeنادری نایینیفرخاصفهان231

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalافشاریسعیداصفهان232

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalخبازی آرانیمجیداصفهان233

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225امانیمجیداصفهان234

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225حسینیایرجاصفهان235

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225قرشی نجف آبادینفیسه ساداتاصفهان236

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225نوروزیاسدالهاصفهان237

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان238

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225ایرانی نهچیریحامداصفهان239

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225توکلی گارماسهاحساناصفهان240

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225توسلی فارفانیاکبراصفهان241

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226مالئی اردستانیمحسناصفهان242

1397022213970225نیل فروش زادهعلیرضااصفهان243
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226راونجیفاطمهاصفهان244

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226شب خوانمرضیهاصفهان245

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225ابراهیمیمحمد رضااصفهان246

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225جویحسیناصفهان247

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225مقصودیمحمدرضااصفهان248

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226عبداللهیفرهاداصفهان249

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226جهانگردصغرااصفهان250

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226عباسیزهرااصفهان251

1397022213970225رضاییعوضاصفهان252
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید



1397022213970225صادقیغالمرضااصفهان253
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدشمع سازی1397022213970225حکیمیانمحبوبهاصفهان254

تاییدشمع سازی1397022213970225فروزانفرفریدهاصفهان255

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225زمان پور بروجنیکامراناصفهان256

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225برخوردارسوسناصفهان257

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302رضائی جندانیعباساصفهان258

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309فخارزاده نائینیحوریهاصفهان259

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302کاویانی ارانیعلیرضااصفهان260

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302نیل فروش زادهعلیرضااصفهان261

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309پناهنده آب وخاکمریماصفهان262

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309زنگنهپرویناصفهان263

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309شریفیمرضیهاصفهان264

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205شکوری فرفرشادالبرز265

1397020113970204حسینقلی زادهعلیرضاالبرز266
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

1397020113970205ابوالفضلیالههالبرز267
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

1397020113970205درویشمحمد رضاالبرز268
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

1397020113970205سیفیمرتضیالبرز269
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

1397020113970205کهن خاکیسمیراالبرز270
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205طائب نیاریحانهالبرز271

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز272

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204شوقیحجت الهالبرز273

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211پیشگاهیرضاالبرز274

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211طیبیمرتضیالبرز275

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211شوقیحجت الهالبرز276

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219طائب نیاریحانهالبرز277

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211حمزه پورسید علیالبرز278

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211کهن خاکیسمیراالبرز279

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211حسینیسید قاسمالبرز280

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211شیرازی میگونشبنمالبرز281

تاییدFCE 13970215139702261شاهسونابوالقاسمالبرز282

تایید1397021513970226PET 2رادینداریوشالبرز283

تایید1397021513970226PET 2شافعیآریوالبرز284

تایید1397021513970226PET 2معدنیپژمانالبرز285

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219رنجبراسالمالبرز286

1397021513970218ادیبی خوکامبیزالبرز287
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218زمان زادمیناالبرز288

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219بیکران مفرداحمدالبرز289

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219رضاییروح الهالبرز290

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219دهقان دره شیریصدراالبرز291

1397022213970226اسماعیلیمحمدالبرز292
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

1397022213970226سبزواریرامینالبرز293
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226شجاعی قمیزینبالبرز294



تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226صاحب فصولیسعیدالبرز295

1397022213970225شوقیحجت الهالبرز296
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

1397022213970225واشقانی فراهانیداریوشالبرز297
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

1397022913970309عموزادیرضاالبرز298
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205فالحیصنمبرایالم299

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205ذره الوارپورانایالم300

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211لواجیسیده طاهرهایالم301

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211محمدیطیبهایالم302

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211ایوانینصرت الهایالم303

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211زمانیمهنازایالم304

1397020813970219احمدیان ماژینمهنازایالم305
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219جعفریفاطمهایالم306
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219چراغیطاهرهایالم307
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219خدارحمیفاطمهایالم308
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219دارایینسرینایالم309
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219ذره الوارپورانایالم310
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219رازیمحمد تقیایالم311
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219روانافسانهایالم312
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219رییسیزهراایالم313
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219علی حسینیزهراایالم314
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219غالمیحمیدرضاایالم315
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219غالمیفرهادایالم316
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219فالحیصنمبرایالم317
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219کارگرپروینایالم318
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219کاویانیطاهرهایالم319
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219کیهانیطیبهایالم320
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219مالکی فذعفافایالم321
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219محمدی تبارمنیژهایالم322
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219منصوریسکینهایالم323
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید



1397020813970219ناصریجوادایالم324
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

1397020813970219نظرزادهاقبالایالم325
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(ایالم
تایید

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211هاشمیرامشایالم326

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211مرادیمرادایالم327

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211حسین آبادیمصطفیایالم328

تایید ارتباطات1397021513970218نوریانمحمدباقرایالم329

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218احمدیانهوشنگایالم330

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219احمدیعلیایالم331

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219تخمارمجتبیایالم332

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219فتح اللهیصادقایالم333

تاییدکشت زعفران1397021513970218اله مرادیباالیی دهبهمنایالم334

تاییدکشت زعفران1397021513970218حسین آبادیمصطفیایالم335

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226جمالی پورسمیهایالم336

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226حیدریانحدیثایالم337

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225دارسیجوادایالم338

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225داورمریمایالم339

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225رازیمحمد تقیایالم340

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225هواسیهایدهایالم341

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225احمدبیگیروح انگیزایالم342

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302مرادیمرادایالم343

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleمحمدپورحسنبوشهر344

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205احمدزاده بهمبریآزیتابوشهر345

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211اکبریوحیدبوشهر346

1397020113970204حیاتداودیصغریبوشهر347
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205حسینی زادهسیده مرضیهبوشهر348

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211دالرامشهنازبوشهر349

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211زارعیکبریبوشهر350

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211تنگستانیمحمدبوشهر351

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211دهقانیحیدربوشهر352

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211حیاتداودیصغریبوشهر353

تاییدFCE 13970215139702261هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر354

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219شیخیانیستارهبوشهر355

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219نسترنطیبهبوشهر356

1397022213970225داودیابراهیمبوشهر357
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225دالرامشهنازبوشهر358

تایید1397022913970302FLASHسراجی زادهسکینهبوشهر359

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302فرشیدهادیبوشهر360

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302عظیمیانعبدالرحمنبوشهر361

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleاسدی فروتقهمحمدباقرتهران362

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleزمانیمحمدحسنتهران363

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204بهزادیمرجانتهران364

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204خوان یغماعلیتهران365

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204صادق زادهمیرابوالفضلتهران366

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204عرفانیمحمدمهدیتهران367



تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204موسویمیررسولتهران368

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204نریمانیاحمدتهران369

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204نصرالهییوسفتهران370

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205اوالدی کالریجانیبابکتهران371

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205حسینیسید محسنتهران372

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205قشقاییرضاتهران373

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204فهیمیمهدیتهران374

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204بقاییجلیلتهران375

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205ابوطالبیوحیدتهران376

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205جلیلیمهدیتهران377

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204امینیفرشادتهران378

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204کوهستانیقاسمتهران379

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204نوروزیحسینتهران380

1397020113970205بیات پریدریرضاتهران381
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

1397020113970205غفاریفرهادتهران382
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205اسماعیلیزهرهتهران383

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205طاهرپور شلمانیمحمدرضاتهران384

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205قربانیاشرفتهران385

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205امانیحسنتهران386

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205علی مردانی شهربابکینرگستهران387

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205محمدی کادیجانیسیمینتهران388

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205ندرلوزینبتهران389

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211صالحی خواهبهنازتهران391

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211عابدینیاشرفتهران392

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211قاسمیمصطفیتهران392

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211سلمانیجعفرتهران394

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211سلیم خانیمرتضیتهران395

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211قنبریرسولتهران396

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211امانیحسنتهران397

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211رجب علیانمهدیتهران398

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211زندیهسیمینتهران399

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211عرش وزانعلیتهران400

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211قطب محمدیداودتهران401

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211شاه محمدیزهراتهران402

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211کاظمی کردخیلیاکرمتهران403

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211فرخی مینامحسنتهران404

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211مسافریمحمد رضاتهران405

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211میریفاطمه ساداتتهران406

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211حاجی پوربیگوم قلعهپروانهتهران407

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211رفیعیسید جلیل الدینتهران408

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211زمانیمحمدحسنتهران409

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211صبحیمیثمتهران410

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211فهیمیمهدیتهران411

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211نیک نیارقیهتهران412

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211موسویسید محمد امینتهران413

تایید1معماری پایدار 1397020813970211معظمی گودرزیاحمدتهران414



تایید1معماری پایدار 1397020813970211ملک سیاه چشممحمدرضاتهران415

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211پرداللیالتهران416

تاییدFCE 13970215139702261آموزگارمریمتهران417

تاییدFCE 13970215139702261پسیانحمیدهتهران418

تاییدFCE 13970215139702261صنیعیرایناکتهران419

تایید1397021513970226PET 2اردالنیسعیدتهران420

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218اسدی فروتقهمحمدباقرتهران421

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218خوان یغماعلیتهران422

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218عزتیمحسنتهران423

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219اوالدی کالریجانیبابکتهران424

1397021513970218ندرلوزینبتهران425
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218ذالیمحسنتهران426
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218نصیر شعیبیفهیمهتهران427
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218پروردهصدیقهتهران428

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218ذوالقرنینفریباتهران429

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218قاسم پورلیالتهران430

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218قاسم واسعیجمیلهتهران431

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218مریدشاهرخ رضاتهران432

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218نعیمیمحبوبهتهران433

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219صائمیانمازیارتهران434

تایید(2)طراحی 1397021513970226رضا زاده سفیدهفرزانهتهران435

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219هدایتیحسینتهران436

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219شفیقی عنبرانجلیلتهران437

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219معظمی گودرزیاحمدتهران438

تاییدکشت زعفران1397021513970218قطب محمدیداودتهران439

1397021513970219باحقیقتعبدالغفورتهران440
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219بزرگ منشمحسنتهران441

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219جبلیعلی رضاتهران442

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219سلطان پورمهدیتهران443

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218ابوالمعالیسیده گیتیتهران444

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeبرومند خشکبیجاریفاطمهتهران445

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeحجتیمیناتهران446

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeقربانیاشرفتهران447

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalمهاجرحسینتهران448

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225شالبافمهدیتهران449

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225فیروزیانمهدیتهران450

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225قنبریرسولتهران451

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225رفیعیسید جلیل الدینتهران452

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225قاسم پورلیالتهران453

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225نصیر شعیبیفهیمهتهران454

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225ملک سیاه چشممحمدرضاتهران455

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226نیک جوپیوندتهران456

1397022213970225سلطان پورمهدیتهران457
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید



1397022213970225مسافریمحمد رضاتهران458
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225مشهدیمعصومهتهران459

1397022213970225معظمی گودرزیاحمدتهران460
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225نیک نیارقیهتهران461
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226جبلهعلی اکبرتهران462

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226فرخی مینامحسنتهران463

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226میراحمدیزهرهتهران464

تاییدشمع سازی1397022213970225نعیمیمحبوبهتهران465

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225ابراهیمیروح انگیزتهران466

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225اسماعیلیشمسیتهران467

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226افتخاریرؤیاتهران468

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226پورحسن مهربانانسیهتهران469

1397022213970225حسین زادهمحمودتهران470
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید1397022913970302FLASHبرومند خشکبیجاریفاطمهتهران471

تایید1397022913970302ILLUSTRATORاسدیمرضیهتهران472

تایید1397022913970302ILLUSTRATORرستمیمریمتهران473

تایید1397022913970302ILLUSTRATORسرلکصادقتهران474

1397022913970309قشقاییرضاتهران475
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

1397022913970309مدبریسلمانتهران476
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302معظمی گودرزیاحمدتهران477

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری478

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205حسین پورمریکیمعصومهچهارمحال و بختیاری479

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری480

1397020113970204جمشیدی فارسانیرضاچهارمحال و بختیاری481
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205امینیلیالچهارمحال و بختیاری482

1397020113970205امینی خوئییوسفچهارمحال و بختیاری483
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205اسداللهی دهکردیفریباچهارمحال و بختیاری484

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205اسالمی باباحیدریمرادچهارمحال و بختیاری485

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205امیدی ارجنکیمجیدچهارمحال و بختیاری486

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری487

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری488

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری489

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری490

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205خدریسجادچهارمحال و بختیاری491



تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205داودیلیالچهارمحال و بختیاری492

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری493

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری494

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری495

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری496

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری497

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری498

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری499

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری500

تایید(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205هاشمی دزکیهادیچهارمحال و بختیاری501

1397020113970205قادریمحمد  علیچهارمحال و بختیاری502
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205سلیمی بنیسعیدچهارمحال و بختیاری503

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCعاطفت دوستمهدیچهارمحال و بختیاری504

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211حسین پورمریکیمعصومهچهارمحال و بختیاری505

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری506

تایید1معماری پایدار 1397020813970211زمانی سورشجانیرضاچهارمحال و بختیاری507

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218کارگر بلداجیداودچهارمحال و بختیاری508

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری509

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219محمدی سرپیریپرویزچهارمحال و بختیاری510

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری511

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225محققپروانهچهارمحال و بختیاری512

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری513

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225سقاءکهوازعباسچهارمحال و بختیاری514

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری515

تایید2تراش تخصصی1397022213970226زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری516

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225ابوطالبیحانیهچهارمحال و بختیاری517

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری518

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225خلجی پیربلوطیهوشنگچهارمحال و بختیاری519

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری520

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226جعفریطیبهچهارمحال و بختیاری521

تاییدشمع سازی1397022213970225داودیلیالچهارمحال و بختیاری522

تاییدشمع سازی1397022213970225کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری523

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302جمالی ارمندیاحمدچهارمحال و بختیاری524

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309جعفریطیبهچهارمحال و بختیاری525

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204خداوردیعباسخراسان جنوبی526

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205زینلیحلیمهخراسان جنوبی527

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی528

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204آزاد نژادعلیرضاخراسان جنوبی529



1397020113970204دلیرعلیخراسان جنوبی530
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

1397020113970204مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی531
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205سمیع پورداودخراسان جنوبی532

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204ترابی آزادسهیلخراسان جنوبی533

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204خشاییابوالفضلخراسان جنوبی534

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204کاظم زادهمجیدخراسان جنوبی535

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205خسرویزهرهخراسان جنوبی536

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205حسینی کالته نوسیده سلمیخراسان جنوبی537

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCمشفقیمهردادخراسان جنوبی538

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211چوپانیرضاخراسان جنوبی539

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211کمالیاحمدخراسان جنوبی540

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211جعفریعلیخراسان جنوبی541

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218جعفریعلیخراسان جنوبی542

تایید1برق خودرو 1397021513970218غفاریحسینخراسان جنوبی543

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218فرزامیمجتبیخراسان جنوبی544

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219عابدپورسیناخراسان جنوبی545

1397021513970219رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی546
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397022213970226ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی547
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

1397022213970226جازبیعلیخراسان جنوبی548
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

1397022213970226عابدپورسیناخراسان جنوبی549
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalسالکیامیرخراسان جنوبی550

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalنوروزینعمت الهخراسان جنوبی551

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225زینلیحلیمهخراسان جنوبی552

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی553

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225برهانیرضاخراسان جنوبی554

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225غفاریحسینخراسان جنوبی555

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی556

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225عالمیفاطمهخراسان جنوبی557

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی558

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی559

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی560

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225دهقانیحسینخراسان جنوبی561

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی562

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226شرعیمریمخراسان جنوبی563

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی564

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225قدیریهادیخراسان جنوبی565

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225خرم روزمحمد حسینخراسان جنوبی566

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225میرشاهیمعصومهخراسان جنوبی567

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302باغستانیسمانهخراسان جنوبی568

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204عادلی بهارجوادخراسان رضوی569

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205عزتیسعیدهخراسان رضوی570

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204شورابی ثانیسعیدخراسان رضوی571

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211حسینیسید محمدخراسان رضوی572

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211کریمیفرشیدخراسان رضوی573



تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204مرادیرضاخراسان رضوی574

1397020113970204بابازادهنسرینخراسان رضوی575
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی576

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی577

1397020113970205منصوریهادیخراسان رضوی578
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی579

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی580

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی581

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205قانع شریفعلیخراسان رضوی582

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204جالیی پورمحمدخراسان رضوی583

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204پرستارحجت الهخراسان رضوی584

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204پرستار یدکمحمد ابراهیمخراسان رضوی585

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی586

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205صفائیآذرخراسان رضوی587

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCمحروقیسید امینخراسان رضوی588

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCمردانینوید رضاخراسان رضوی589

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCنیکخوحسینخراسان رضوی590

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211سالمتی فرعبدالهخراسان رضوی591

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211عادلی بهارجوادخراسان رضوی592

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211ذاکری کالتفریدخراسان رضوی593

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی594

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211لطفیسمیهخراسان رضوی595

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211منصوریهادیخراسان رضوی596

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی597

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی598

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211سجادی اوتانلوسید حبیبخراسان رضوی599

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211قهرمانیمیناخراسان رضوی600

تایید ارتباطات1397021513970218خدامردیزهراخراسان رضوی601

تایید1397021513970226PET 2مرکبیسارا ساداتخراسان رضوی602

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218پاکدلمهدیخراسان رضوی603

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218خاتمیمحمدخراسان رضوی604

تایید1برق خودرو 1397021513970218زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی605

1397021513970226اسدیمحمد مهدیخراسان رضوی606
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی607
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226تیموری حفیظ آبادیسیماخراسان رضوی608
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226حمامیانشهربانوخراسان رضوی609
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226دانش بیانعلیخراسان رضوی610
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226درویشیافسانهخراسان رضوی611
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226رسولینجمه بیگمخراسان رضوی612
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226زارع پورالهامخراسان رضوی613
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226ساالری ایوریزهراخراسان رضوی614
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید



1397021513970226سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی615
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226سیاوشیمریمخراسان رضوی616
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226شریفیزهراخراسان رضوی617
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226عادلی بهارجوادخراسان رضوی618
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی619
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی620
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226محمدعلیپورمهدیخراسان رضوی621
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226محمدی مقدمحسینخراسان رضوی622
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226مقیسهمریمخراسان رضوی623
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397021513970226نیکخوحسینخراسان رضوی624
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی625

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218صبریحسنخراسان رضوی626

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218مسئله گویانجوادخراسان رضوی627

تاییدساخت پروژه1397021513970226اسحاقیاسماءخراسان رضوی628

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219چمبریحمیدرضاخراسان رضوی629

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219چوبدار سعدآبادپیمانخراسان رضوی630

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218توکلیاعظمخراسان رضوی631

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218خاکشوریزهرهخراسان رضوی632

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219رمضانی نسبحسنخراسان رضوی633

تاییدکشت زعفران1397021513970218پائین خیابانیعلیخراسان رضوی634

1397021513970219سیدیسیدمهدیخراسان رضوی635
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397021513970219واحدیسید رضاخراسان رضوی636
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی637

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218حسینی منشسید جوادخراسان رضوی638

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی639

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218شکورمحمودخراسان رضوی640

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225عزتیسعیدهخراسان رضوی641

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی642

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225پاکدلمهدیخراسان رضوی643

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی644

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225رازقندی  عزتخراسان رضوی645

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی646

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی647

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی648

تایید2تراش تخصصی1397022213970226انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی649

1397022213970225منصوریسید مرتضیخراسان رضوی650
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225دوران پوریوسفخراسان رضوی651

تاییدشمع سازی1397022213970225رجائیاننرگسخراسان رضوی652



تاییدشمع سازی1397022213970225گنج بخشزهراخراسان رضوی653

تاییدشمع سازی1397022213970225مختاری قدیممریمخراسان رضوی654

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225اسماعیل زادهعلیرضاخراسان رضوی655

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225عابدیانمتینخراسان رضوی656

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225قهرمانیمیناخراسان رضوی657

تایید1397022913970302FLASHنوبختمحمد تقیخراسان رضوی658

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی659

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302بابازادهنسرینخراسان رضوی660

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302خرسندکتلرعلمدارخراسان رضوی661

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309احمدیفاطمهخراسان رضوی662

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205محمدیمجتبیخراسان شمالی663

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205 حمیدیمسعودخراسان شمالی664

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205ارغوانمیناخراسان شمالی665

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی666

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205حسن زادهنسیبهخراسان شمالی667

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205خواجه ییان اشترکیمریمخراسان شمالی668

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205سامیمریمخراسان شمالی669

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205سروریشیماخراسان شمالی670

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205سعادتیوحیدخراسان شمالی671

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی672

تایید(اجرا در استان خراسان شمالی)کارآفرینی مقدماتی1397020113970205غالمزاده نباتیمهشیدخراسان شمالی673

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205فیروزفاطمهخراسان شمالی674

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211رمضانیاحمدخراسان شمالی675

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211آرادیعقوبخراسان شمالی676

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211مهدویبابکخراسان شمالی677

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211غالم زاده ارکانیهاجرخراسان شمالی678

تاییدFCE 13970215139702261قزوینیلیالخراسان شمالی679

تاییدFCE 13970215139702261گرشادآسیهخراسان شمالی680

تایید1397021513970226PET 2ساالریایرجخراسان شمالی681

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218حمیدیمسعودخراسان شمالی682

1397021513970218گرایلوکیانوشخراسان شمالی683
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219علیزادهحاتمخراسان شمالی684

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218عابدزاده سکهفاطمهخراسان شمالی685

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218منصوریامیرخراسان شمالی686

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی687

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219یزدانیپیمانخراسان شمالی688

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219یزدانیمرتضیخراسان شمالی689

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218عابدیافسانهخراسان شمالی690

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219بیک محمدیاحمدخراسان شمالی691

تاییدکشت زعفران1397021513970218حسین نیامریمخراسان شمالی692

1397021513970219همای رضویامینخراسان شمالی693
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeفیاضیمحمدخراسان شمالی694

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225فرخیحبیب الهخراسان شمالی695

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226آرادیعقوبخراسان شمالی696

1397022213970225گرایلوکیانوشخراسان شمالی697
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225رحیم زادهعلیخراسان شمالی698

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225رضایی حسینیسعیدخراسان شمالی699



تایید1397022913970302ILLUSTRATORکالته عربیالههخراسان شمالی700

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302اکبریمعصومهخراسان شمالی701

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302جعفری ششتمداکرمخراسان شمالی702

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302جهانگردطاهرهخراسان شمالی703

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302چوپانیحمیدهخراسان شمالی704

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302رخشیراضیهخراسان شمالی705

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302رضائی نوعینجمهخراسان شمالی706

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی707

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302سهرابیعزتخراسان شمالی708

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302طبسیعذراخراسان شمالی709

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302معلمیزهراخراسان شمالی710

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302منصوریانمیتراخراسان شمالی711

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309محمدتقی پورحمیدهخراسان شمالی712

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleمنصوری اصلعبدالرضاخوزستان713

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205بزرگیروزیتاخوزستان714

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204رضاییسهیالخوزستان715

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205سیاحینصرهخوزستان716

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204سرخی زادهمحمدخوزستان717

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204هاشمیسیده نگینخوزستان718

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205زنگنهشارخخوزستان719

تاییدتوپ دوزی1397020113970205پوربچاریعفیفهخوزستان720

تاییدتوپ دوزی1397020113970205پورعوض اهرمیالهامخوزستان721

تاییدتوپ دوزی1397020113970205دوام بدلیالخوزستان722

تاییدتوپ دوزی1397020113970205فروزانی بهبهانیلیالخوزستان723

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205داودیشهرامخوزستان724

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205میرزاوندحمیدخوزستان725

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205جمالیانروزیتاخوزستان726

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205هوریزهراخوزستان727

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211خرمیفرخندهخوزستان728

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219احمدی نیافاطمهخوزستان729

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219اورش محمود صالحیآزادهخوزستان730

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219مطیعی فرمنصورهخوزستان731

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211جرفیزینبخوزستان732

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211رشتی زادهزینبخوزستان733

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211طرفیصدیقهخوزستان734

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211موسویزینبخوزستان735

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211حیاتیان نسبماشالهخوزستان736

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211رشید پورهوشنگخوزستان737

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211کرکیعبدالرضاخوزستان738

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211غوابشیمحمدخوزستان739

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211موسویزهراخوزستان740

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211رستگارنگینخوزستان741

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211احمدی  نورالدین وندکاظمخوزستان742

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211اسکندری سبزیعلیخوزستان743

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211بنی نعیمهحمزهخوزستان744

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211پویان فرباقرخوزستان745

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211عالی پور احمدیعلیخوزستان746

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211کیانی مهرابوالقاسمخوزستان747



تایید1397021513970226PET 2میاحعلیخوزستان748

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218هاشمیسیده نگینخوزستان749

تایید1برق خودرو 1397021513970218کرکیعبدالرضاخوزستان750

تایید1برق خودرو 1397021513970218مکوندیمحمدخوزستان751

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219پنایی شمیمریمخوزستان752

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219عالی پور احمدیعصمتخوزستان753

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218فرحان جزیرهنادرخوزستان754

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218فرحانیحسینخوزستان755

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218منیعاتعلیخوزستان756

1397021513970218باوی فردحبیبخوزستان757
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218رستگارنگینخوزستان758
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218طاهری نسبرائدخوزستان759
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218احمدی  نورالدین وندکاظمخوزستان760

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218پورسیدمهدیسیداحمدخوزستان761

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218دانش پرورحمیدخوزستان762

تایید(2)طراحی 1397021513970226اسمعی پورهدیهخوزستان763

تایید(2)طراحی 1397021513970226دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان764

تایید(2)طراحی 1397021513970226نوروز پور احمدیسودابهخوزستان765

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219عبداله نژادمهدیخوزستان766

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219هاشمی نسبپیمانخوزستان767

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219امیریمرتضیخوزستان768

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219فردی پورکیانوشخوزستان769

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219نواصرامینخوزستان770

تاییدکشت زعفران1397021513970218دیلی نظرمحمدخوزستان771

تاییدکشت زعفران1397021513970218عالی پوربیرگانیفرح نازخوزستان772

1397021513970219زنگنهشارخخوزستان773
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219غالمیعبدالرضاخوزستان774
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219بهارجزیرهمحمدرضاخوزستان775

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219سلیقهعلیرضاخوزستان776

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219ضعیفیحبیبخوزستان777

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226عدالت بهبهانیسعیدخوزستان778

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226کریمیفاطمهخوزستان779

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226آرشی فرخدیجهخوزستان780

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226آیتیسیده نرگسخوزستان781

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226آیتیفریباخوزستان782

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226مشهدی زادهمعصومهخوزستان783

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225مکوندیمحمدخوزستان784

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225احمدی پورفریدونخوزستان785

1397022213970225احمدی نیافاطمهخوزستان786
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید



1397022213970225بزرگیروزیتاخوزستان787
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226حیدری فردسمیهخوزستان788

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226رضائیمریمخوزستان789

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226عامریانمحمدخوزستان790

1397022213970225بسی وندپریخوزستان791
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225اسمعیلیمجتبیخوزستان792

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226رضاییسهیالخوزستان793

1397022213970225بهوندینریمانخوزستان794
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225عبودزادهجعفرخوزستان795
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225فضلیفرهادخوزستان796
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302کریمیفاطمهخوزستان797

1397022913970309رضا آینه بندمحمدخوزستان798
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205آذرون جعفرآبادحسنزنجان799

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204فقیه رادهمازنجان800

1397020113970204بیگدلیهادیزنجان801
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205زارعمهینزنجان802

تاییدتوپ دوزی1397020113970205معظمیمریمزنجان803

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205تدینیسارازنجان804

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205صمیمی مقدملیدازنجان805

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205منصوریفاطمهزنجان806

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211شکوهینسرینزنجان807

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219خانیلیالزنجان808

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219دشتکیرحیمزنجان809

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219محمدیسیده زهرازنجان810

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211سلطانیلیالزنجان811

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211شهیدی ارقینیحسینزنجان812

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211یعقوبیسعیدزنجان813

تایید1معماری پایدار 1397020813970211محمدیرضازنجان814

تایید ارتباطات1397021513970218مسلمیعلیزنجان815

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218فقیه رادهمازنجان816

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218غروقیلیالزنجان817

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219آزادخداکرمزنجان818

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226نقی لومهناززنجان819

1397022213970226اشتریفرزانهزنجان820
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226آقاجانلومریمزنجان821
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226باباییبهناززنجان822
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226تاریوردیپروانهزنجان823
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226تقی لوهاجرزنجان824
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید



1397022213970226خویینینجیبهزنجان825
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226رسولیمریمزنجان826
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226زارعمهینزنجان827
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226زارعیرفعتزنجان828
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226سلیمیصغریزنجان829
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226گنج خانلوفرشتهزنجان830
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226الیقیمعصومهزنجان831
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226محمدیرقیهزنجان832
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226مخترعمهرانگیززنجان833
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

1397022213970226یادگاریپریزنجان834
اجرا در )(خیاطی)آموزش نرم افزار الگوساز جامه برتر

(استان زنجان
تایید

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225قائمیسیمازنجان835

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225محمدیعلیزنجان836

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226شهیدی ارقینیالههزنجان837

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226محمدیمینازنجان838

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225منصوریمجتبیزنجان839

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302سلطانیلیالزنجان840

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleشاهورانیسیداحمدسمنان841

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204جعفری   چاشمیابوذرسمنان842

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204پورباقریانعلیسمنان843

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204حاجی هاشمیسعیدسمنان844

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205فدویمحمدرضاسمنان845

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211عرب یارمحمدیلیالسمنان846

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211محمودیانساراسمنان847

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219قربانی امیرابادمعصومهسمنان848

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211طحانعباسسمنان849

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211نقابیاحمدرضاسمنان850

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218منصوریهانیهسمنان851

تاییدساخت پروژه1397021513970226ایزدپورمنصورسمنان852

تاییدکشت زعفران1397021513970218ابراهیمیمحسنسمنان853

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218شوقیمحمدحسینسمنان854

تایید2تراش تخصصی1397022213970226ترابیسید مجتبیسمنان855

1397022213970225اکبریبهروزسمنان856
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226دوستمحمدیتهمینهسمنان857

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226غنیانمعصومهسمنان858

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226ابراهیمیعباسسمنان859

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226جاللیعباسعلیسمنان860

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226کردیمرتضیسمنان861

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226ورکیانیحسینسمنان862

1397022213970225اکبریاکبرسمنان863
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید



تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302کطولیمحمدسمنان864

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309جوادی مقدمعلیرضاسمنان865

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309میرکوعذراسمنان866

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان867

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان868

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204سردار شهرکیرضاسیستان و بلوچستان869

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان870

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205ریگیر ابعهسیستان و بلوچستان871

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205بزرگزادهبهارهسیستان و بلوچستان872

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان873

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان874

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204کیخامحسنسیستان و بلوچستان875

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان876

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان877

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205میرحسنسیستان و بلوچستان878

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان879

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان880

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان881

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211ریگیر ابعهسیستان و بلوچستان882

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان883

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان884

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211بابانژادرضاییفاطمهسیستان و بلوچستان885

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211سارانی ادیمیسکینهسیستان و بلوچستان886

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان887

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211سردار شهرکیرضاسیستان و بلوچستان888

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان889

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان890

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211برخوردارعلیسیستان و بلوچستان891

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان892

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211سارانیریحانهسیستان و بلوچستان893

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211یعقوبیاسمعیلسیستان و بلوچستان894

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211شاهوزائیپریساسیستان و بلوچستان895

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211عنانیزینبسیستان و بلوچستان896

تایید ارتباطات1397021513970218بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان897

تایید1برق خودرو 1397021513970218یعقوبیاسمعیلسیستان و بلوچستان898

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان899

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان900

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان901

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218سارانیمرضیهسیستان و بلوچستان902

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218عنانیزینبسیستان و بلوچستان903

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان904

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان905

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان906

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان907

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان908

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226میرحسنسیستان و بلوچستان909

1397022213970225مصلحمحسنسیستان و بلوچستان910
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید



تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان911

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225شاهوزائیپریساسیستان و بلوچستان912

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان913

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225لشکریمریمسیستان و بلوچستان914

تایید1397022913970302FLASHخسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان915

تایید1397022913970302ILLUSTRATORنخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان916

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان917

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302پودینهحسینسیستان و بلوچستان918

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309شاهوزائیامنهسیستان و بلوچستان919

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleزارعیمهتابفارس920

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205خواجه ایعلیفارس921

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204کریمیمهدیفارس922

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205مستفیضیاعظمفارس923

1397020113970204عربزهرافارس924
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204صفائیانمحسنفارس925
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205شریعتیاصغرفارس926

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205شریعتی نسبمحمدفارس927

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205ابراهیمیمهدیفارس928

1397020113970205حسین زادهتقیفارس929
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205منیریسیدمحمدرضافارس930
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205گرامیقمر رخفارس931

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205مرتضویمطهره ساداتفارس932

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205خازنپیمانفارس933

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205کرمیرامینفارس934

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205کیانیحافظفارس935

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205بیشاهنکلیالفارس936

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204اکبرزادهمسلمفارس937

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204فاطمی فردرضافارس938

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204فارسیعلیفارس939

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204قربانیابوالفضلفارس940

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211ایمنعلیرضافارس941

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211مصلی نژادمینافارس942

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211خلیفهاصغرفارس943

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211ناظمیعلیفارس944

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211گلستانفائزهفارس945

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219کاظمیقاسمفارس946

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219هوشیاربهمنفارس947

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211قربانیابوالفضلفارس948

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس949

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211شفیعیلیالساداتفارس950

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211کریمیمیترافارس951

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211ساداتسید شریففارس952

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211عباسیکاظمفارس953

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211اولیائیرضافارس954

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211باستان پورغالمرضافارس955

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211رمضانیعبدالرضافارس956



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211شریعتیاصغرفارس957

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211محمدی ن   ژ ادحسنفارس958

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211ابراهیمیمهدیفارس959

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211حبیبیفرامرزفارس960

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211یعقوبیمریمفارس961

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211زمانی وکیل آبادیهادیفارس962

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211مرتضویمطهره ساداتفارس963

تایید ارتباطات1397021513970218رفیعیفاطمهفارس964

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218غالمیعلیرضافارس965

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218محمدیمهدیفارس966

تایید1برق خودرو 1397021513970218نوح پیشهمجیدفارس967

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219ایمنعلیرضافارس968

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218آتشبارمهدیفارس969

1397021513970218جوکارهادیفارس970
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218حق شناسابوطالبفارس971
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218یوسفیلیالفارس972
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218صفریجمیلهفارس973

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218بذرافشانمجتبیفارس974

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218مرادی عملهچمرانفارس975

تاییدزیورآالت ایران1397021513970218مقامیعصمتفارس976

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219احمدیاحسانفارس977

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219ابوالقاسمیپیمانفارس978

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219مرادنژادحسینفارس979

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219اسدیمحمد حسینفارس980

1397021513970219زردشتمهدیفارس981
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219عاشوریعلی اصغرفارس982
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219خواجه ایعلیفارس983

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219زارعیمهتابفارس984

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219زراعتیانابراهیمفارس985

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219زردشتمحمد جوادفارس986

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218ابراهیمیمهدیفارس987

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218بیشاهنکلیالفارس988

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218روشناصغرفارس989

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218رئوفیفاطمهفارس990

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeکمالیان فرعبدالرسولفارس991

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalقائدیابراهیمفارس992

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225ایمنعلیرضافارس993

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225شریعتی شیریهاجرفارس994

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225فخریحسینفارس995

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225محمدیمهدیفارس996



تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225رئوفیفاطمهفارس997

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225صفریالهامفارس998

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس999

تایید2تراش تخصصی1397022213970226رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس1000

تایید2تراش تخصصی1397022213970226صابریمحمدفارس1001

1397022213970225زراعتیانابراهیمفارس1002
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226رجبیمهسافارس1003

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226زردشتمهدیفارس1004

1397022213970225حق شناسابوطالبفارس1005
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225سعیدپورمحمدرضافارس1006
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225نوح پیشهمجیدفارس1007
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225یعقوبیمریمفارس1008
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225یوسفیسمیرافارس1009
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225ابراهیمیمهدیفارس1010

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225تاج پیکرزهرافارس1011

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225محیط قیریمحمدفارس1012

1397022213970225جمشیدیحسنفارس1013
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225جاویدجهرمیمحمد حسینفارس1014

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225خوش نیت جهرمیوحیدفارس1015

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225غالمیعلیرضافارس1016

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225فرمنشمهدیفارس1017

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225طاهریارمغانفارس1018

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226بناییسعیدهفارس1019

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226خازنپیمانفارس1120

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225فتاحیمنتهافارس1121

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225کریمیفاطمهفارس1122

1397022213970225دهقانیکامرانفارس1123
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225گلشنعلیرضافارس1124
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225محمدیمحمدفارس1125
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید1397022913970302FLASHغالمیهاشمفارس1126

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302قربانیابوالفضلفارس1127

1397022913970309قاسم زادهمجتبیفارس1128
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302رجبیمهسافارس1129

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302مرتضویمطهره ساداتفارس1130

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309اسفندیاریرضوانفارس1131

1397020113970205اینانلویغمولومرتضیقزوین1132
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205حسینیسید فرشیدقزوین1133
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید



1397020113970205طاهرخانیمهدیقزوین1134
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205محمد خانیعلیقزوین1135
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211صباع چینمیناقزوین1136

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211دیده بانمحمودقزوین1137

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211آسمانییوسفقزوین1138

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211نجف زادگانمحمدقزوین1139

تاییدساخت پروژه1397021513970226احسانگرحجتقزوین1140

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219رحمنیفرشیدقزوین1141

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219نظریولی الهقزوین1142

1397022213970226محمد خانیعلیقزوین1143
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalطاهرخانیولی الهقزوین1144

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalفتائیامیدقزوین1145

1397022213970225طهماسبیمحمدعلیقزوین1146
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226قراخانیرحمنقزوین1147

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225ترهندهاحسانقزوین1148

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225رحمنیلیالقزوین1149

تاییدتوپ دوزی1397020113970205توسلیلیالقم1150

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219ممیزفریدهقم1151

تایید(2)طراحی 1397021513970226عوائدیعلیرضاقم1152

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225صفدریمحمدعلیقم1153

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226امامینفیسهقم1154

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleآگاهقادرکردستان1155

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205نیازمندمسعودکردستان1156

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204ساالریفریباکردستان1157

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205کریمیمحمدصدیقکردستان1158

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205محمدیکاوهکردستان1159

1397020113970204حاتمیجمال الدینکردستان1160
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

1397020113970204قادریهیواکردستان1161
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

1397020113970204محمودیبهزادکردستان1162
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205فتحیفرشتهکردستان1163

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCلطفیمسعودکردستان1164

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCموچانیامیرکردستان1165

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211حسین پناهیجمیلکردستان1166

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211فوالدیاکبرکردستان1167

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211محمودیطاهرکردستان1168

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219اسدیبیژنکردستان1169

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219حمیدیسیروانکردستان1170

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219علیپورنسرینکردستان1171

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211زردوییجبرییلکردستان1172

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211ایپکینسترنکردستان1173

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211معظمیحکیمهکردستان1174

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211فتحیفرشتهکردستان1175

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218امینی فرمحمدرضاکردستان1176

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218خورشیدیافشینکردستان1177



تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218موچانیامیرکردستان1778

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218جعفریکورشکردستان1179

تاییدساخت پروژه1397021513970226زردوییجبرییلکردستان1180

تایید(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1397021513970219کریمیطالبکردستان1181

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225طهماسبیفرزادکردستان1182

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225قادریهیواکردستان1183

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225مجیدیسورانکردستان1184

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225خورشیدیافشینکردستان1185

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225موچانیامیرکردستان1186

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225نگاریوحیدکردستان1187

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225اسدیبیژنکردستان1188

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225حمیدیسیروانکردستان1189

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225محمد نیاعلی رضاکردستان1190

تایید2تراش تخصصی1397022213970226قادریچیاکردستان1191

1397022213970225بهرامی تپه بورسیده  ثریاکردستان1192
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225رحیمیناصرکردستان1193

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225زارعیمحمدکردستان1194

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226کریمیامجدکردستان1195

1397022213970225کریمیطالبکردستان1196
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدشمع سازی1397022213970225مالکیسهیالکردستان1197

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225عزیزیعطرینکردستان1198

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226افشاریرضاکردستان1199

تایید1397022913970302FLASHویسیعبداهللکردستان1200

تایید1397022913970302ILLUSTRATORیوسفیجمالکردستان1201

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205بیک زادمسعودکرمان1202

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205حسن شاهی راویزحسنکرمان1203

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205عبدالرحیمیمهدیکرمان1204

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205کاظمی پورنازیکرمان1205

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان1206

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211خسرویمجیدکرمان1207

1397020113970211ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان1208
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211انجم شعاعفاطمهکرمان1209
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211بهرام نژادفرانککرمان1210
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211ترک زاده تبریزیعلیکرمان1211
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211جعفرینادیاکرمان1212
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211حاج غنینجمهکرمان1213
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید



1397020113970211حاج ملکمحبوبهکرمان1214
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211خراسانیزهرهکرمان1215
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211خضری نژادقرائینصرتکرمان1216
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211دادگسترفاطمهکرمان1217
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211رشیدیمیناکرمان1218
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211سمیعیسید علیکرمان1219
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211شفیعیمهرانکرمان1220
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211شفیعی اپوروارینجمهکرمان1221
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211شیخیمرتضیکرمان1222
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211صباغ کرمانیاللهکرمان1223
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211عباس زاده بارانیمدیحاکرمان1224
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211کیانیشیماکرمان1225
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211متحدینراضیهکرمان1226
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211متصدی زرندیبتولکرمان1227
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211محسنی تکلوجهان افروزکرمان1228
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211مددی ماهانیمحبوبهکرمان1229
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211مکی آبادینرگسکرمان1230
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

1397020113970211مهدی زادههداکرمان1231
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمان
تایید

تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204عرباسماعیلکرمان1232

امینکرمان1233
محمودی نسب 

شهربابکی
تایید(دزدگیر)سیستم حفاظتی خودرو 1397020113970204

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205امیرمجاهدی گوکیآمنهکرمان1234

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205زین الدینی میمندمهدیهکرمان1235

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان1236

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204ارجمند قهستانیحسینکرمان1237

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205پور جعفری گوکینجمهکرمان1238

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211مهرابیاناحمدکرمان1239

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211امیریفرشته الساداتکرمان1240

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211ساالرکریمیزینبکرمان1241

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211غالمی پورزهراساداتکرمان1242

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211محسنی بابعبدانیمهدیهکرمان1243

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211مؤمنی رق آبادیمهدیهکرمان1244

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211جاللیافسانهکرمان1245

تاییدFCE 13970215139702261شهیدی زرندیسمانهکرمان1246



تایید1397021513970226PET 2دهقانی سلطانیعباسکرمان1247

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218ارجمند قهستانیحسینکرمان1248

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218رزم فرساالهامکرمان1249

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219عاقلی گوکیمعصومهکرمان1250

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219فرخیهادیکرمان1251

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218فرازمندفریدکرمان1252

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218فرهمندپژمانکرمان1253

1397021513970218رکن الدینعلیرضاکرمان1254
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219بهنام فرمهدیکرمان1255

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218بهرامی رادمجتبیکرمان1256

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219تیموری فرمحسنکرمان1257

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219حسنی کبوترخانیحسینکرمان1258

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219فدائی نیامحمد حسینکرمان1259

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219کارگر راوریمحمودکرمان1260

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218خواجه حسنی رابرینجمهکرمان1261

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218محدثی زرندیمهدیهکرمان1262

1397021513970219نصاریمحمدکرمان1263
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalمستقیمیمحمدکرمان1264

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225خواجه خضریمحسنکرمان1265

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225رودباریرضاکرمان1266

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225حسینخانی ننیززهراکرمان1267

تایید2تراش تخصصی1397022213970226تیموری فرمحسنکرمان1268

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226هنریهادیکرمان1269

1397022213970225ارانحسینکرمان1270
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225باباخانیایمانکرمان1271
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225زمانی ندیکیحمیدکرمان1272
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225کافیرضاکرمان1273
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225بیگ زادهمسعودکرمان1274

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225حسن شاهی راویزحسنکرمان1275

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225عبدالرحیمیمهدیکرمان1276

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان1277

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225دوراندیشمحبوبهکرمان1278

1397022213970225سلطانیاحمدکرمان1279
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید1397022913970302FLASHدادگسترفاطمهکرمان1280

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302دهقانیعلیکرمان1281

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302صفرزاده پشت رودیمهدیهکرمان1282

1397022913970309سرحدی میرآبادیفرامرزکرمان1283
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان1284

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302حاج غنینجمهکرمان1285

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309شریفیسعیدهکرمان1286

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205بیتاهمایونکرمانشاه1287



تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205رسولی تبارشهریارکرمانشاه1288

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204قاسمیفریبرزکرمانشاه1289

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205حسین آبادیعطیهکرمانشاه1290

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205محمدیجوانمیرکرمانشاه1291

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204عمرانیسجادکرمانشاه1292

1397020113970204مرادیجوادکرمانشاه1293
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه1294

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204بازانیهادیکرمانشاه1295

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204حیدریبابککرمانشاه1296

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205چناریزهراکرمانشاه1297

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205قیطرانیپرستوکرمانشاه1298

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205طنابیانشهنازکرمانشاه1299

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه1300

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205امیریشهالکرمانشاه1301

تاییدورکشاپ گردشگری و هتلداری1397020113970205نصرتیلیداکرمانشاه1302

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCسنجابینعمتکرمانشاه1303

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211رشیدیلیالکرمانشاه1304

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه1305

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211مروتینسرینکرمانشاه1306

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211مهرجومهوشکرمانشاه1307

1397020813970219اسکندرییاسرکرمانشاه1308
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219اقبالیاحسانکرمانشاه1309
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219برکاتیآرشکرمانشاه1310
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219پشوتنشهرامکرمانشاه1311
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219پیریمسعودکرمانشاه1312
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه1313
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219رحیمینوش افرینکرمانشاه1314
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219رستمیانشهرامکرمانشاه1315
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219شهسواریایرانکرمانشاه1316
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219شهسواریمهدیکرمانشاه1317
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219عبدالرضاییغزالکرمانشاه1318
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219عزیزیمریمکرمانشاه1319
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219قاسمیفریبرزکرمانشاه1320
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219قنبریپیامکرمانشاه1321
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید



1397020813970219کریمپورایثارکرمانشاه1322
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219مبارکیمصطفیکرمانشاه1323
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219محمدپورشهابکرمانشاه1324
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219محمدیجوانمیرکرمانشاه1325
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219محمدیفرزادکرمانشاه1326
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219مرادیاسماعیلکرمانشاه1327
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219مرادیامان الهکرمانشاه1328
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219منصوری کریانیفرهادکرمانشاه1329
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219نصیرمنشرضاکرمانشاه1330
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

1397020813970219نیک فرجامطیبهکرمانشاه1331
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کرمانشاه
تایید

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211سلیمیکبریکرمانشاه1332

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211مهر افشارمجیدکرمانشاه1333

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211جامه شورانیفرهادکرمانشاه1334

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211حیدریفرهمندکرمانشاه1335

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211خدابنده لومریمکرمانشاه1336

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211سعیدی مجدرؤیاکرمانشاه1337

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211کرجیسحرکرمانشاه1338

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211معراجیساراساداتکرمانشاه1339

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211قاسمیمیثمکرمانشاه1340

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211ابراهیمیبهروزکرمانشاه1341

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211پاهیکدهالههکرمانشاه1342

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211چرخندهپروینکرمانشاه1343

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211قاسمی آزادخانیملیحهکرمانشاه1344

تایید1معماری پایدار 1397020813970211فخریگوهرتاجکرمانشاه1345

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211اشکفتی زنگنهفرحکرمانشاه1346

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211اکبریالنازکرمانشاه1347

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211چناریزهراکرمانشاه1348

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211خاموشیپریدختکرمانشاه1349

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211قیطرانیپرستوکرمانشاه1350

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211کرمیلیالکرمانشاه1351

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211نیکرهیسودابهکرمانشاه1352

تاییدFCE 13970215139702261دانشورحامدکرمانشاه1353

تایید1397021513970226PET 2ابراهیمی دوشههاناکرمانشاه1354

تایید1برق خودرو 1397021513970218عمرانیسجادکرمانشاه1355

1397021513970218باغفلکیگلیکرمانشاه1356
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218چرخندهپروینکرمانشاه1357
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218مرادیانکبریکرمانشاه1358
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218برونکمعصومهکرمانشاه1359

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218حاجی علیانیمهوشکرمانشاه1360



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218دلفانی آبباریکیفرشیدکرمانشاه1361

تاییدساخت پروژه1397021513970226مهر افشارمجیدکرمانشاه132

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219داردرفشیمیالدکرمانشاه1363

تاییدطراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی1397021513970219هاشمیمریم الساداتکرمانشاه1364

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه1365

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeویسیطاهرهکرمانشاه1366

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalابراهیمی دزفولیعبدالمجیدکرمانشاه1367

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226اکبریالنازکرمانشاه1368

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه1369

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225سنجابینعمتکرمانشاه1370

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225امیریزهراکرمانشاه1371

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225هاشمیمریم الساداتکرمانشاه1372

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226حسین آبادیعطیهکرمانشاه1373

تایید2تراش تخصصی1397022213970226قاسمیمیثمکرمانشاه1374

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225نصیرمنشرضاکرمانشاه1375

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226بیگلریشهنازکرمانشاه1376

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226حاجی علیانیساداتکرمانشاه1387

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226رشیدیلیالکرمانشاه1378

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226سعیدی مجدرؤیاکرمانشاه1379

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226شعبانی نسبلیالکرمانشاه1380

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226شکری هلشیفریباکرمانشاه1381

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226مرادیروشنککرمانشاه1382

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226نوربخش نیاالدنکرمانشاه1383

تایید(مقدماتی  )جلوه های ویژه  1397022213970226ویسی مامومحترمکرمانشاه1384

1397022213970225بی باکبرزوکرمانشاه1385
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225رنجبریپریوشکرمانشاه1386

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225قاسمی آزادخانیملیحهکرمانشاه1387

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226عزیزیانمیالدکرمانشاه1388

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225آدمنزهراکرمانشاه1389

تایید1397022913970302FLASHبامشادیافشینکرمانشاه1390

تایید1397022913970302FLASHپشوتنشهرامکرمانشاه1391

تایید1397022913970302FLASHرحیمیفرشتهکرمانشاه1392

تایید1397022913970302FLASHهاشمیمریم الساداتکرمانشاه1392

تایید1397022913970302ILLUSTRATORچناریزهراکرمانشاه1394

تایید1397022913970302ILLUSTRATORقیطرانیپرستوکرمانشاه1395

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302بیگیمسعودکرمانشاه1396

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302سمرقندیمهتابکرمانشاه1397

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302صادقیحمیدکرمانشاه1398

1397022913970309محمدپورشهابکرمانشاه1399
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302بی باکبرزوکرمانشاه1400

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302پیریمسعودکرمانشاه1401

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleخشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1402

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد1403

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد1404

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211تقوائی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد1405

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211محمد حسینیانمحمد تقیکهگیلویه و بویراحمد1406



1397020113970211ارمغانی روشمهرنازکهگیلویه و بویراحمد1407
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211بهجتیبهمنکهگیلویه و بویراحمد1408
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد1409
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1410
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211چک نژادیانآمنهکهگیلویه و بویراحمد1411
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد1412
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1413
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد1414
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد1415
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد1406
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد1417
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211غریبفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1418
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1419
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211قادری پورهانیهکهگیلویه و بویراحمد1420
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد1421
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211کاویانیزهراکهگیلویه و بویراحمد1422
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211کرمی مهرمائدهکهگیلویه و بویراحمد1423
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد1424
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211محمدپورترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1425
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1426
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211منصوری سی سختمعصومهکهگیلویه و بویراحمد1427
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211نام نیکفرخندهکهگیلویه و بویراحمد1428
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1429
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

1397020113970211وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1430
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(کهگیلویه وبویراحمد
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1431

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1432

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCحسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1433

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1434



تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد1435

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1436

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1437

تایید1برق خودرو 1397021513970218خونبازیاردشیرکهگیلویه و بویراحمد1438

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219فاطمیان مطلقفرشادکهگیلویه و بویراحمد1439

1397021513970218ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1440
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1441
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1442
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218کرمیظاهرکهگیلویه و بویراحمد1443
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1444
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219حاجتی مؤخرحسینکهگیلویه و بویراحمد1445

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1446

تاییدساخت پروژه1397021513970226رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1447

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1448

1397022213970226خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1449
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225شیخ مموحمیدکهگیلویه و بویراحمد1450

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد1451

1397022213970225کرمیظاهرکهگیلویه و بویراحمد1452
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1453
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد1454

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1455

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1456

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد1457

تاییدشمع سازی1397022213970225حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1458

تاییدشمع سازی1397022213970225شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1459

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1460

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد1461

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1462

1397022913970309اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1463
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد1464

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1465

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204عطاییفرهادگلستان1466

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205دولتی نودهفرشتهگلستان1467

1397020113970204رئیسی جزیناصرگلستان1468
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204قره غولتاج محمدگلستان1469
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای 

هیوندا و کیا
تایید

1397020113970205باباییعلیگلستان1470
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205جمال لیوانیعظیمهگلستان1471

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205فضلیسمیهگلستان1472



تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCکده ایحمزهگلستان1473

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211اراززادهکمال الدینگلستان1474

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211غفاریسکینهگلستان1475

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211قره جانلومهدیگلستان1476

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211جهان تیغعلی اصغرگلستان1477

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211اهنگرانمحمدرضاگلستان1478

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211باباییعلیگلستان1479

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211رئیسی جزیناصرگلستان1480

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211دوجیایوبگلستان1481

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1482

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211االزمنیمحمدگلستان1483

تایید1معماری پایدار 1397020813970211عجمحامدگلستان1484

1397021513970226ابراهیم نژادرقیهگلستان1485
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226افشاریحمیدرضاگلستان1486
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226بزیحسینگلستان1487
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226بنی کمالیغزاله ساداتگلستان1488
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226جاللی نژادحمیدگلستان1489
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226خسرویعصمتگلستان1490
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226درویشیسعیدهگلستان1491
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226رجبیرمضانعلیگلستان1492
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226عامرییحییگلستان1493
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226عبدالهیمحترمگلستان1494
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226عرب حسینیمحبوبهگلستان1495
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226غفاریسکینهگلستان1496
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226غالمیجوادگلستان1497
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226فرجیعلیگلستان1498
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226فالحمهربانوگلستان1499
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226کریمیحسینگلستان1500
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226ملکانداودگلستان1501
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226مهریمحمد حسینگلستان1502
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226نجف زادهفرهادگلستان1503
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

1397021513970226هاشم زائیمهدیگلستان1504
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید



1397021513970226هرندیحسنیهگلستان1505
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(گلستان
تایید

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218بیصوتمحمودگلستان1506

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218حسینی شریعتسید حسامگلستان1507

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218شهرکیجعفرگلستان1508

1397021513970219سرایلوعلیگلستان1509
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397021513970219صابریناصرگلستان1510
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225دزیانیمریمگلستان1511

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225پناهیعبدالغفارگلستان1512

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225شهرکیجعفرگلستان1513

1397022213970225جهانی مقدمناصرگلستان1514
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

1397022213970225قزلعبدالرشیدگلستان1515
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302سیدیسیدصادقگلستان1516

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302فضلیسمیهگلستان1517

1397022913970309عمادالدینینعمت الهگلستان1518
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

میثمگیالن1519
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205زرعی چیانفرشتهگیالن1520

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205عباسی قادیناصرگیالن1521

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204تقوایی نخجیریمحمدصادقگیالن1522

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204رحیمیکامبیزگیالن1523

1397020113970204خلیلی ویشکاسوقهمریمگیالن1524
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204بهزاد خوشگوییمحمودگیالن1525

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205پورعابدگلرودبارییاسینگیالن1526

1397020113970205رعدپیماهومنگیالن1527
اپراتوری و  ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 

(برنامه ریزی
تایید

1397020113970205باباییرضاگیالن1528
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204ضیاء شمسعلیرضاگیالن1529

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204عرفانیانایوبگیالن1530

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204کریمی نیای رادمحمدگیالن1531

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205پیشه گرژیالگیالن1532

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205نوبتیکبریگیالن1533

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCپیله ورعزیزگیالن1534

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCمشعوفعلیگیالن1535

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211صناعتی زادهژیالگیالن1536

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211فداییرقیهگیالن1537

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211شادمانیمحمدرضاگیالن1538

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211حامیان رودسریعلیرضاگیالن1539

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397020813970211سلمانی چوبرجعفرگیالن1540

سیده لیالگیالن1541
جوادی نیاصومعه 

سرائی
تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211شادکام کلیمانیمحمودگیالن1542

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211نجف پور الرسریسهیلگیالن1543



تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211نصیری قلعه بینحامدگیالن1544

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211تقوایی نخجیریمحمدصادقگیالن1545

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211سعادت میر قدیمسیدتقیگیالن1546

تایید1397021513970226PET 2زاهدی راداحمدگیالن1547

تایید1397021513970226PET 2عرب نژادمیرسعیدگیالن1548

1397021513970218مصاحب چوبررقیهگیالن1549
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218نجفی قلعه بینلیالگیالن1550
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218اکباتانی نژادشبنمگیالن1551
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218زاد رفیعفرشیدگیالن1552
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن1553
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

1397021513970218واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1554
پیش نیاز برای )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  کلیه رشته
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219حبیبیرضاگیالن1555

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397021513970218شعبانی سرخنیبهرامگیالن1556

تاییدساخت پروژه1397021513970226حافظی بشردوستمسعودگیالن1557

تاییدساخت پروژه1397021513970226طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1558

تاییدساخت پروژه1397021513970226محمد پورتسیهامیرگیالن1559

تاییدکشت زعفران1397021513970218رشیدی اسطلخیمهدیگیالن1560

تاییدکشت زعفران1397021513970218لطیفیمهیارگیالن1561

1397021513970219باباییرضاگیالن1562
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

1397021513970219مالئی بوساریحسینگیالن1563
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219سرودی پورسعیدگیالن1564

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218رضائیفضل الهگیالن1565

1397022213970226اقبال اخالقیعلیگیالن1566
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalعیسی زادهامیرگیالن1567

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226میالنیعلیرضاگیالن1568

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1569

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397022213970225خجستهمهدیگیالن1570

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225پیله ورعزیزگیالن1571

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225شادبهرمجیدگیالن1572

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225زاهد پور مالطیحمیدگیالن1573

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن1574

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225بخشیآیت الهگیالن1575

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226یوسف پورمحمد رضاگیالن1576

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226رفیعی نژادرضاگیالن1577

1397022213970225رضائیفضل الهگیالن1578
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225مهربان کلشتریسعیدگیالن1579
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1580
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت از محیط زیست عمومی 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1397022213970225حلمی خمیرانیحسینگیالن1581
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید



1397022213970225زارع خوشچهرهمحمودگیالن1582
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

1397022213970225فالح علی پورارباستانرامینگیالن1583
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226آذریانفرزادگیالن1584

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225صناعتی زادهژیالگیالن1585

1397022213970225دشتبانمهدیگیالن1586
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleساالروندمحبوبهلرستان1587

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204جابری شهریمحمدرضالرستان1588

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205اسمعیلیاسفندیارلرستان1589

1397020113970204قربانیمرضیهلرستان1590
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205سپهوندعلیلرستان1591

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205میرزاییمنصورهلرستان1592

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205دهقانغالمرضالرستان1593

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205ذوالفقاریافشینلرستان1594

تایید(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی 1397020113970204جودکی نژادعلیلرستان1595

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205کهزادیهادیلرستان1596

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCفزونگریمجیدلرستان1597

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211بازوندروح الهلرستان1598

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211سپهوندعلیلرستان1599

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211خادمیزلیخالرستان1600

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211جابری شهریمحمد رضالرستان1601

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211مرادپورهومانلرستان1602

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211جعفریاعظملرستان1603

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211لونیمهینلرستان1604

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211زمانی وردیمهرانلرستان1605

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211قربانیرسوللرستان1606

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211نورعلیسعیدلرستان1607

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211فالح نژادزاهدلرستان1608

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211رضاییجبارلرستان1609

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211میرزائیمنصورهلرستان1610

تایید ارتباطات1397021513970218نورعلیسعیدلرستان1611

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218گودرزیوحیدلرستان1612

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218فزونگریمجیدلرستان1613

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218عالی پورمهردادلرستان1614

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218قاسمی نژادخداکرملرستان1615

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219باجالننایب علیلرستان1616

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219رستمیمصطفیلرستان1617

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219فالحوندچگنیعبدلهلرستان1618

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218یاراحمدیعلیلرستان1619

1397021513970219قربانیرسوللرستان1620
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع 

(غیر حضوری- مجازی )و مکانیک
تایید

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225وفائی مقدمسیدصادقلرستان1621

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225مرادینیمالرستان1622

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226اسمعیلیاسفندیارلرستان1623

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225فزونگریمجیدلرستان1624

1397022213970225ضرونیکیومرثلرستان1625
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید



تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225خادمیطاهرهلرستان1626

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225رستمی پورفروزانلرستان1267

تایید1397022913970302ILLUSTRATORحسینی زادهپریوشلرستان1628

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302تقی پورهادیلرستان1629

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302نوری عالممحمدلرستان1630

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302نورعلیسعیدلرستان1631

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309میرزاییمنصورهلرستان1632

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleخداجومهدیمازندران1633

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleخلیلیمحسنمازندران1634

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleطاهریانسعیدمازندران1635

تایید مقدماتی1397020113970204Wincc Flexibleمومجیامیرمازندران1636

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204ابراهیمیمیترامازندران1637

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205رضایی کیاسریمهدیمازندران1638

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205معماییندامازندران1639

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204مشتاقیانعزت اهللمازندران1640

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205رضائی اوریمیحجت الهمازندران1641

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205مصطفویسید علیمازندران1642

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211رضایی اوریمیحجت الهمازندران1643

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211کاظمی مجردعباسمازندران1644

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204پورعباس کتی سریحمیدمازندران1645

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204مصطفویعلیمازندران1646

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205حشمتیمیثممازندران1647

1397020113970205تیمورنژادفرخمازندران1648
مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 

(مقدماتی)
تایید

تاییدمعرق مفهومی1397020113970205اکبرزاده روشنغالمرضامازندران1649

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205ارشادیانکورشمازندران1650

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205عاشوریرویامازندران1651

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397020113970205یعقوبی سورکیمحسنمازندران1652

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204قاسمیایرجمازندران1653

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397020113970205نیک پور مقدمحوریهمازندران1654

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205صادقیرقیهمازندران1655

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211کاکوییسهرابمازندران1656

تاییدبازرسی مکانیکی آسانسورهای الکتریکی1397020813970211کوثری لنگریمسلممازندران1657

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397020813970211محمود جانلوثمرهمازندران1658

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211خاتمیمولودمازندران1659

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211سوداگریان امیریمجیدمازندران1660

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211نوریغالمرضامازندران1661

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211محمودیزهرامازندران1662

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211نوریان قادیکالئینویدمازندران1663

تاییدروانشناسی شخصیت1397020813970211باقریمریممازندران1664

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211محمدزاده مشائیفیروزهمازندران1665

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211میرمتانکالئیسیده خدیجهمازندران1666

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211جبرئیل زادهمحمدرضامازندران1667

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211یعقوبی سورکیمحسنمازندران1668

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211جمالیسید حمزهمازندران1669

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397020813970211نیک پور مقدمحوریهمازندران1670

تایید1397021513970226PET 2گل پیکررادامیر حسینمازندران1671



تایید1برق خودرو 1397021513970218جمالیسید حمزهمازندران1672

1397021513970218بادکوبیشمسیمازندران1673
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219رضایی اوریمیحجت الهمازندران1674

تاییدکشت زعفران1397021513970218آقاجانی افراپلیعلیمازندران1675

تاییدکشت زعفران1397021513970218مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران1676

1397021513970219برزگرسید علیمازندران1677
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219الطفحسینمازندران1678
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219میرباقریسیدحامدمازندران1679
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218توسلی رستمیشهربانومازندران1680

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218خادمی رستمیفرشتهمازندران1681

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218رهپور علمداریپروینمازندران1682

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218شفائیعلیمازندران1683

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeیعقوبی سورکیمحسنمازندران1684

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalطاهریانسعیدمازندران1685

تایید1397022213970225PLC 1500 – TIA Portalمصطفی پورصادقمازندران1686

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226عالیشاه باالدهیطاهرهمازندران1687

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226فخاریفاطمهمازندران1688

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226هادویمعصومهمازندران1689

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226قدیری ساروئیفاطمه صغریمازندران1690

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225جمالیسید حمزهمازندران1691

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225فالح بادلیآرشمازندران1692

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225محمدپورشکتائیمحمودمازندران1693

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225رحمانیمحمد علیمازندران1694

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226معماییندامازندران1695

1397022213970225ابراهیمیان گتابیرحمت الهمازندران1696
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

1397022213970225گیالنیحسینمازندران1697
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226شریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران1698

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226طالئی رادطهمازندران1699

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226یعقوبی سورکیمحسنمازندران1700

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225هدیه لمرساالرمازندران1701

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225طالبی کیاسریعلیمازندران1702

1397022213970225اکبریحسینمازندران1703
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدشمع سازی1397022213970225ابراهیمی دینکیمعصومهمازندران1704

تاییدشمع سازی1397022213970225احمدیرؤیامازندران1705

تاییدشمع سازی1397022213970225اصدقیفاطمهمازندران1706

تاییدشمع سازی1397022213970225آبارافسانهمازندران1707

تاییدشمع سازی1397022213970225رستمکالییسیده محترممازندران1708

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225شجاعیفرزادمازندران1709

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397022213970225قلی زاده مرزناکییوسفمازندران1710

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225ساداتی اشرفیحرمت الساداتمازندران1711

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225عربفاطمهمازندران1712

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397022913970302یعقوبی سورکیمحسنمازندران1713

1397022913970309حشمتیمیثممازندران1714
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید



تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302عباسیمحمد رضامازندران1715

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204جعفرینجمهمرکزی1717

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205اکبریمیثممرکزی1716

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 1397020113970211منجزیسعیدمرکزی1717

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204حقانیسمیهمرکزی1718

1397020113970204باقری شتریهاکرممرکزی1719
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204شریفیمریممرکزی1720
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205بیاتیمریممرکزی1721

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205اجتهادیاحسانمرکزی1722

1397020113970205ملکمحمد حسینمرکزی1723
 CAD-CAMماشین کاری با نرم افزار 

POWERMILL
تایید

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211آذریانزهرامرکزی1724

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211بدریسیده فاطمهمرکزی1725

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211جلیلیشهنازمرکزی1726

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211قربانیفاطمهمرکزی1727

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219غالمیانراضیهمرکزی1728

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219کمال آبادیفاطمهمرکزی1729

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397020813970219مشایخی کرهرودیمریممرکزی1730

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211بختیارفریبامرکزی1731

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211امینیاحمدمرکزی1732

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211نظام آبادیسیدوحیدمرکزی1733

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397020813970211احدیسمانهمرکزی1734

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211رضائیرضامرکزی1735

تایید1معماری پایدار 1397020813970211بیاتمیثممرکزی1736

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211توتونیمریممرکزی1737

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211حسینیالههمرکزی1738

تایید1397021513970226PET 2شهبازیاشرفمرکزی1739

1397021513970218حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1740
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219اجتهادیاحسانمرکزی1741

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219دارابیمصطفیمرکزی1742

تایید(2)طراحی 1397021513970226صیامیمعصومهمرکزی1743

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397021513970219طیبیحسینمرکزی1744

تاییدArtCAM Proطراحی و ساخت قطعات هنری با 1397021513970219هنردوستمقصودمرکزی1745

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218عطاریانزهرامرکزی1746

تاییدکشت زعفران1397021513970218نظام آبادیسیدوحیدمرکزی1747

1397021513970219شیخی مهرآبادیمسعودمرکزی1748
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219مهرادسیامکمرکزی1749
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219حکامی قاسمیمهدیمرکزی1750

تاییدIndustrial Robotsمکاترونیک ربات های صنعت 1397021513970219یار احمدیعلیمرکزی1751

1397022213970226ملکمحمد حسینمرکزی1752
(CAD/CAM) ماشینکاری با نرم افزار

(Mastercam)
تایید

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeعطاریانشهیده خاتونمرکزی1753

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225اکبریعلیرضامرکزی1754



تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225جاویدان فربهناممرکزی1755

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225مرادیمسعودمرکزی1756

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225رحمانیاکرممرکزی1757

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226بزم آمونحمیدمرکزی1758

تاییدپیوند درختان میوه1397022213970226شاکریحامدهمرکزی1759

تایید2تراش تخصصی1397022213970226حیدریکریممرکزی1760

1397022213970225کمال آبادیفاطمهمرکزی1761
 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مقدماتی)
تایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226کریمی آشتیانیمریممرکزی1762

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226اجتهادیاحسانمرکزی1763

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225احمدیمرتضیمرکزی1764

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1765

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397022213970225غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1766

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226کریمیفخرالساداتمرکزی1767

1397022213970225مؤمنیمسعودمرکزی1768
سطح -مقدماتی)سرویس و تعمیرات خودروهای گازسوز

(یک
تایید

تاییدشمع سازی1397022213970225توتونیمریممرکزی1769

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225قاسمی پورمریممرکزی1770

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226افسریمجیدمرکزی1781

تایید1397022913970302ILLUSTRATORتوکلیمهرانمرکزی1782

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397022913970302احمدییاسرمرکزی1783

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309حقانیطاهرهمرکزی1784

تاییدمعرق مقدماتی1397022913970309کریمیفخرالساداتمرکزی1785

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309حسینیالههمرکزی1786

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309شاهیفاطمهمرکزی1787

تاییداتصاالت چوبی1397020113970204قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1788

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205زارعی کلوییسمیههرمزگان1789

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205عامری زادهرضاهرمزگان1790

تاییدبرنامه ریزی تولید1397020113970204ذاکری نسبفاطمههرمزگان1781

1397020113970204بهمن زادهمریمهرمزگان1782
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1397020113970204ضرغام نیاوحیدهرمزگان1783

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397020113970205قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1784

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211  ژالهرویأهرمزگان1785

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211ذاکری نسبفاطمههرمزگان1786

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1397020813970211عامری زادهرضاهرمزگان1787

تاییدپرسکاری چوب1397020813970211جمپرویزهرمزگان1788

تاییدتولید ورمی کمپوست1397020813970211زارعی کلوییسمیههرمزگان1789

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211جاسمینعیمههرمزگان1790

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397020813970211محمدیعایشههرمزگان1791

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211عبدالهیحواءهرمزگان1792

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1397020813970211موسی پوراسماعیلهرمزگان1793

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218کریمیمحمدهرمزگان1794

تایید1برق خودرو 1397021513970218موسی پوراسماعیلهرمزگان1795

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219رمضانیترابهرمزگان1796

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219رنجبریمریمهرمزگان1797

تاییدپیوند درختان میوه1397021513970219عبدالهیحواءهرمزگان1798

1397021513970218جاسمینعیمههرمزگان1799
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397021513970218محمدیعایشههرمزگان1800
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید



تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218قاسمیصادقهرمزگان1801

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219بامریمحمد رضاهرمزگان1802

تایید(2)طراحی 1397021513970226قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1803

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397022213970225جانی پورلیالهرمزگان1804

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397022213970225امیدواریفرزادهرمزگان1805

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225کریمیمحمدهرمزگان1806

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1397022213970225معین نیاکاظمهرمزگان1807

تاییدپرسپکتیو و کروکی1397022213970225مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1808

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226بامریمحمد رضاهرمزگان1809

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225بهمن زادهمریمهرمزگان1810

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225محیا پور لریفیروزههرمزگان1811

1397022913970309جمالیحجت الههرمزگان1812
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی 

(Module E1-2)ساده 
تایید

تایید(مجازی  –غیر حضوری  )اپتو الکترونیک و فتونیک 1397020113970205جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1813

تاییدآسانسور پیشرفته1397020113970204زجاجی کیامحمدرضاهمدان1814

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397020113970205حق پرستمناهمدان1815

1397020113970204نجاتیطیبههمدان1816
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205سماقیمهریهمدان1817

تاییدروشهای ارائه مطلب1397020113970205الیاسیعلیرضاهمدان1818

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205کریمیفاطمههمدان1819

تاییدممیزی انرژی ساختمان مقدماتی1397020113970204زاهریعلیهمدان1820

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCعرفانی پورعلیهمدان1821

تاییدتدوین با پریمیر1397020813970211سلیمانیمرتضیهمدان1822

تایید1تراش تخصصی 1397020813970211آذرطوسسعیدهمدان1823

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211بهرامی عابدسمیههمدان1824

تاییدمبانی مدیریت پروژه1397020813970211فاطمی یارسعیدهمدان1825

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218وزینی افشارمصطفیهمدان1826

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397021513970218مرادطلبمحمدهمدان1827

تایید1برق خودرو 1397021513970218زندیهسعیدهمدان1828

تایید1برق خودرو 1397021513970218سهرابیمحمد مهدیهمدان1829

1397021513970226انصاریلعیاهمدان1830
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226اوقانسمیراهمدان1831
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226بزرگنسرینهمدان1832
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226بهرامی عابدسمیههمدان1833
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226چوبکیانسیدمحمدهمدان1834
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226حسینی راد زارعزهراهمدان1835
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226خزائی فرمحمودرضاهمدان1836
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226رحمانپورپروینهمدان1837
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226رستمیاسماعیلهمدان1838
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید



1397021513970226رضائی خوشخراملیالهمدان1839
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226زاهریعلیهمدان1840
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1841
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226سرابیمیثمهمدان1842
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226سماقیمهریهمدان1843
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226فاطمیمهرسیماهمدان1844
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226مرادیلیالهمدان1845
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970226ونائیحبیبهمدان1846
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(همدان
تایید

1397021513970218کریمیفاطمههمدان1847
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1397021513970219الوندی سرابیامیر حسینهمدان1848

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397021513970218مرادی سیارعصمتهمدان1849

تاییدساخت پروژه1397021513970226زنگنه بیدکرپهحسنهمدان1850

تایید(2)طراحی 1397021513970226گودرزیزهراهمدان1851

1397021513970219اکبریاحسانهمدان1852
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1397021513970219خلیلیعباسهمدان1853
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397021513970218آقائی ساالرآبادیامیرهمدان1854

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeفریدنیامجیدهمدان1855

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeقمریامیرهمدان1856

تاییدمقدماتی1397022213970226adobe captivativeمالمیرعلیهمدان1857

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226سوریعلیرضاهمدان1858

تاییدAuto Play- اتو پلی1397022213970226صالحیعلی اصغرهمدان1859

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397022213970226حامدیفهیمههمدان1860

تاییدبرنامه ریزی تولید1397022213970225نیکونامسودابههمدان1861

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226تویسرکانیمهریهمدان1862

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225طالبیانمحمدهمدان1863

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225عبداله پورحسنهمدان1864

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397022213970225معبودیهرمزهمدان1865

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226اکبریاحسانهمدان1866

تاییدModule G5جوشکاری گاز 1397022213970226یعقوبیرضاهمدان1867

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225گمارمرضیههمدان1868

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225هاشملوسمیههمدان1869

1397022213970225زجاجی کیامحمدرضاهمدان1870
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225علیمرادیرضاهمدان1871
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

1397022213970225مرادطلبمحمدهمدان1872
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تایید1397022913970302FLASHعسگری نویدزهراهمدان1873

تایید1397022913970302ILLUSTRATORقمریامیرهمدان1874

تایید1397022913970302ILLUSTRATORمالمیرعلیهمدان1875

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302عابدیآرزوهمدان1876



تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1397020113970205خادمه رضویهمسلمیزد1877

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1397020113970205محمدی بغدادآبادیامیدیزد1878

1397020113970204عظیمی ابرقوئیالله الساداتیزد1879
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

1397020113970204مشتاقیان ابرقوئیاعظمیزد1880
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدتوپ دوزی1397020113970205ایزدپناهسهیالیزد1881

تاییدتوپ دوزی1397020113970205رضاییمریمیزد1882

تاییدتوپ دوزی1397020113970205رهاویانفاطمهیزد1883

تاییدتوپ دوزی1397020113970205عظیمیوحیدهیزد1884

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397020113970205انصاری رکن آبادیسمیهیزد1885

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397020113970205زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1886

تاییدB مقدماتی 1397020813970211PLCفطرسیمحمودیزد1887

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211رنجبر بافقیافسانهیزد1888

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397020813970211مدرس زادهربابهیزد1889

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397020813970211خلیلیفخرالساداتیزد1890

تاییدتعمیر و سرویس چرخ های خانگی1397020813970211رسائیاعظمیزد1831

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397020813970211افضلیمصطفییزد1892

تاییدنقاشی با آبرنگ1397020813970211جاللیفریبایزد1893

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218چاکرالحسینیحمیدیزد1894

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218عبداللهیحسنیزد1895

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218علیشاهیوحیدرضایزد1896

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1397021513970218محمد زادهعباسیزد1897

1397021513970218رساییاعظمیزد1898
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و 

آشنایی با ماشین آالت خط تولید
تایید

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397021513970218پارسائیانسید رضایزد1899

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219اکرمی ابرقوئیعلییزد1900

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397021513970219محمدی بغدادآبادیامیدیزد1901

تایید(2)طراحی 1397021513970226جاللیفریبایزد1902

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218قدکیمریمیزد1903

تاییدفرآوری خشکبار1397021513970218کاظمی پورزهرایزد1904

تایید2تراش تخصصی1397022213970226زارع حسین آبادیاحمدیزد1905

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397022213970226طایفی نصرابادیسعیدهیزد1906

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1397022213970225راستیمحمدرضایزد1907

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226رفیعی مجومرداعظمیزد1908

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226سلطان عطارزهرهیزد1909

تاییدروشهای ارائه مطلب1397022213970226معصومیالهامیزد1910

تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226دهقانینرگسیزد1911

اعظمیزد1912
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تاییدزیورآالت چوبی1397022213970226

تاییدشمع سازی1397022213970225رهاویانفاطمهیزد1913

تایید(مقدماتی)کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 1397022213970225ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1914

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397022213970225فالحتیسمانهیزد1915

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397022213970226میرطبائیسید محمدیزد1916

تایید(سوزن بافت )گیپور دوزی سنتی 1397022213970225مسلمان یزدیفاطمهیزد1917

1397022213970225زارعشاهیمحمدیزد1918
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار 

فتوولتائیک
تایید

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302گندم مالمیریمرجانیزد1919

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397022913970302مدنی علی آبادزهرایزد1920

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397022913970302کمالیانفاطمهیزد1921



اعظمیزد1922
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397022913970309

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


