
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمت
وضعیت 

ثبت نام
تایید1396041013960414CCNA course2 router basicعباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414کریمیعزیزهاذربایجان شرقی

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413معینیعلی اکبراذربایجان شرقی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414باالئیمحسناذربایجان شرقی

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414رشیدیشهروزاذربایجان شرقی

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421قاسم زادهسعیداذربایجان شرقی

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413بهادریشهراماذربایجان شرقی

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414قهرمان پورمهدیاذربایجان شرقی

تاییدکاشی کاری1396041013960413اکبرزاده ژارامحبیبهاذربایجان شرقی

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421اکبرنژاد گاوگانیرحیمهاذربایجان شرقی

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421مهاییعفتاذربایجان شرقی

تایید1396041713960421PHOTO SHOPجهان سریولیاذربایجان شرقی

تایید1396041713960421PHOTO SHOPشیمی ملکیداوداذربایجان شرقی

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421خمسهجباراذربایجان شرقی

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421کریمیکریماذربایجان شرقی

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی

تایید1برق خودرو 1396041713960420طالب نژادداوداذربایجان شرقی

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420رضائیحبیباذربایجان شرقی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420روشنیعلیاذربایجان شرقی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420جاللیعلیرضااذربایجان شرقی

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420نقیلوییعلیاذربایجان شرقی

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421نوریابوالفضلاذربایجان شرقی

1396041713960421صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1396041713960421عزیزیتقیاذربایجان شرقی
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدمبانی رنگ1396041713960421کریمیعزیزهاذربایجان شرقی

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421نصیریپریسااذربایجان شرقی

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421نوروززاد بناءعذرااذربایجان شرقی

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی

تایید1396042413960428DREAMWEAVERعسگریحمیداذربایجان شرقی

1396042413960428جهان سریولیاذربایجان شرقی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396042413960428عباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396042413960428فرزانسولمازاذربایجان شرقی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCاسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCجاللیعلیرضااذربایجان شرقی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504رضائیحبیباذربایجان شرقی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504روشنیعلیاذربایجان شرقی

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504طالب نژادداوداذربایجان شرقی

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504نوریابوالفضلاذربایجان شرقی
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تاییدپرسکاری چوب1396042413960428نجاری کادیجانیسعیداذربایجان شرقی

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427حسینینیلوفراذربایجان شرقی

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427سلطانی فرعادلاذربایجان شرقی

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427مهدویجعفراذربایجان شرقی

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428شیرینینیراذربایجان شرقی

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427عبدالهیاصغراذربایجان شرقی

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427یوسفیسلماناذربایجان شرقی

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427رنج پورشهراماذربایجان شرقی

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504خازینیبیتااذربایجان شرقی

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504نوروززاد بناءعذرااذربایجان شرقی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504شیرینینیراذربایجان شرقی

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504کریمیعزیزهاذربایجان شرقی

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503صیدیجواداذربایجان شرقی

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504شفاعتی ممقانیقاسماذربایجان شرقی

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504قاعدیلعیااذربایجان شرقی

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504نویدسهیالاذربایجان شرقی

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkبهروزیالمیرااذربایجان غربی

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414بداقیمیثماذربایجان غربی

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414رحمانیجعفراذربایجان غربی

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414سرافرازجمالاذربایجان غربی

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414عابدزادهمریماذربایجان غربی

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413کریمیعثماناذربایجان غربی

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421پارسانیامعصومهاذربایجان غربی

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200خوشوقتهیمناذربایجان غربی

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421مسعودنیااسماعیلاذربایجان غربی

1396041713960420وصالیمهدیاذربایجان غربی
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420رضا زادهغالمرضااذربایجان غربی

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی

1396042413960428احمدیرضااذربایجان غربی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428چراغ پور قشونیلیالاذربایجان غربی

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCصمیمیولیاذربایجان غربی

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی

تایید2برق خودرو  1396043113960503بالکی پورقادراذربایجان غربی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503بهروزیالمیرااذربایجان غربی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504شکارلوسیدمرتضیاذربایجان غربی

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCفرهودی زادهعوضاردبیل

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414شیرازی مجرهعلیاردبیل



تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414خوشنوازفیروزاردبیل

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414ایمانپور مغوانمهنازاردبیل

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414خیاطی گرمیصغریاردبیل

تاییدشلوار دوزی1396041013960414آقازاده تولوناعظماردبیل

تاییدشلوار دوزی1396041013960414حسین اوغلیشیریناردبیل

تاییدشلوار دوزی1396041013960414مرادیانآرزواردبیل

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414کهنی تازه کنداعظماردبیل

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420ماهر بیگدیلوعلیاردبیل

تایید1برق خودرو 1396041713960420پناهپورحبیب الهاردبیل

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420اصغریرقیهاردبیل

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420پارساحمیدهاردبیل

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420فرهودی زادهعوضاردبیل

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421آقازاده تولوناعظماردبیل

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421هژبریزهرااردبیل

تاییدمبانی رنگ1396041713960421ایمانپور مغوانمهنازاردبیل

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421اقبالیرویااردبیل

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCشجاعی پتلومطلباردبیل

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCفرهودی زادهعوضاردبیل

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل

1396042413960428فتحیمهراناردبیل
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428موسویمیر یوسفاردبیل
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428همرنگمنصوراردبیل

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427ماهر بیگدیلوعلیاردبیل

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428عموییعلیاردبیل

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427علی پورشاهپوراردبیل

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503سروریشهراماردبیل

تایید2برق خودرو  1396043113960503حیدریاحمداردبیل

تاییدبنای سفت کار1396043113960503اصغریرقیهاردبیل

تاییدبنای سفت کار1396043113960503پارساحمیدهاردبیل

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503بیدار مغانلوفرزاداردبیل

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511نصیرزادهعبدالرحیماردبیل

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504خوشنوازفیروزاردبیل

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504ایمانپور مغوانمهنازاردبیل

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504محمدی جبه دارپرویزاردبیل

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicابراهیمیمهسااصفهان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicافالکیسارااصفهان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicجلوانی اصفهانیمحمداصفهان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkامامیسیدمجیداصفهان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012آقاجانیانمیترااصفهان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414خورشیدیمرضیهاصفهان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414طاهریبهجتاصفهان

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414فتاحیزهرااصفهان

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414میرزاعلیانپرویناصفهان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421آزادیلیالاصفهان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421زندوانیابوذراصفهان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421موسویمحبوبهاصفهان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413شهریاری نژادعلیرضااصفهان



تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414جمالیمرتضیاصفهان

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414محمودیشهاباصفهان

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421توکلیسعیداصفهان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414شب خوانمرضیهاصفهان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413رضایی جندانیعباساصفهان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414پوربافرانیمریماصفهان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414قیومیبتولاصفهان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414وفاییفاطمهاصفهان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414یوسفیانزهرهاصفهان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413عباسیافشیناصفهان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414اسماعیلیآرشاصفهان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414آقاییمعصومهاصفهان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414گنجی فردناهیداصفهان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414وفاییفائزهاصفهان

تاییدکاشی کاری1396041013960413توانگر ریزیحسناصفهان

تاییدکاشی کاری1396041013960413مالئی اردستانیمحمد هادیاصفهان

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413شفیعیمصطفیاصفهان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421سلطانیمهنازاصفهان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPگنجی فردناهیداصفهان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200توکلی گارماسهاحساناصفهان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421خدریسجاداصفهان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420حکیمیعلیاصفهان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420صفریانمحموداصفهان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420معصوم یارعلیاصفهان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420عبداللهیفرهاداصفهان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420عسکریهوشنگاصفهان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420قرشینفیسه ساداتاصفهان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420مقصودیمحمد رضااصفهان

تایید1برق خودرو 1396041713960420دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420مالئی اردستانیمحمد هادیاصفهان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421افالکیسارااصفهان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420امیرشجاعیابراهیماصفهان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420پوربافرانیمحموداصفهان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420طاهریعلی اکبراصفهان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420طاوسیغالمحسیناصفهان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420طالبی سدهطیبهاصفهان

تاییدطب سنتی1396041713960420اکبری قلعه شاهرخیخدیجهاصفهان

تاییدطب سنتی1396041713960420سپیانیفاطمهاصفهان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421باغستانی آرانیجنت خانماصفهان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421جوادینفیسهاصفهان

1396041713960420احمدیداوداصفهان
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420جویحسیناصفهان

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421فتاحیزهرااصفهان

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421هیئت اصفهانیفخر الدیناصفهان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421آقاجانیانمیترااصفهان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421رجاییناهیداصفهان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421یاوریناهیداصفهان

1396041713960421پارسهساساناصفهان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید



تاییدمبانی رنگ1396041713960421نصری فردندااصفهان

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421خامهءمحمداصفهان

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421فریورمریماصفهان

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421زرئیفاطمهاصفهان

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421طاهریبهجتاصفهان

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421مرادیمهیناصفهان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421رضاییعوضاصفهان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421صادقیغالمرضااصفهان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421نوابجواداصفهان

تاییدKET (P.T.)1396042413960504محمدیمهدیاصفهان

تاییدKET (P.T.)1396042413960504نصیری خوزانیحمید رضااصفهان

تایید1396042413960428DREAMWEAVERراونجیفاطمهاصفهان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428امانیمجیداصفهان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428آقاییمعصومهاصفهان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504شریفعظیمهاصفهان

1396042413960428توکلی گارماسهاحساناصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428خامهءمحمداصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428سیفیبشیراصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428نژادمحمدیاسماعیلاصفهان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504آزادیلیالاصفهان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504جشنیطیبهاصفهان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504خداشناسمه جبیناصفهان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504طالبی سدهطیبهاصفهان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428ملکیانزهرااصفهان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427حسینیایرجاصفهان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427عبداللهیفرهاداصفهان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427عسکریهوشنگاصفهان

تاییدحجم سازی1396042413960428فخارزادهحوریهاصفهان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427اکبری بیشهفاطمهاصفهان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427پوربافرانیمریماصفهان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428یاوریاسماعیلاصفهان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428میرزایی قهنویهعلیرضااصفهان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428ذاقلی تجرهمهیناصفهان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428فروزانفرفریدهاصفهان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428نادری نطنزیلیالاصفهان

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504طالبیحسنعلیاصفهان

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427توانگر ریزیحسناصفهان

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427شریفی پیرجلحمیداصفهان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427خرمیانحسیناصفهان

1396043113960504یاوریناهیداصفهان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCدهقانیمهدیاصفهان

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504پیروی بادیکاظماصفهان

تایید2برق خودرو  1396043113960503حکیمیعلیاصفهان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503ایرانیحامداصفهان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503توکلی گارماسهاحساناصفهان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503کاویانیعلیرضااصفهان



تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503جاللی ورنامخواستیصفرعلیاصفهان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504امامیسیدمجیداصفهان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504ابراهیمیمهسااصفهان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504افالکیسارااصفهان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504موسویمحبوبهاصفهان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504طاهریبهجتاصفهان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503احمدپورمبارکهنگاراصفهان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503احمدپورمبارکهطاهرهاصفهان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503باغستانی آرانیجنت خانماصفهان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503جبراییلیمهدیاصفهان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504حسینیایرجاصفهان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504عبداللهیفرهاداصفهان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504موالییعفتاصفهان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504نجفیمحمدرضااصفهان

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413احمدیمحمدرضاالبرز

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413دهنویمحمودالبرز

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414رنجبراسالمالبرز

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414فتحیمریمالبرز

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413ادریسیغالمرضاالبرز

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413فیروزیفرهادالبرز

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413پورصادقیاسحاقالبرز

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413حقیقی ازگمینادرالبرز

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421سبزواریرامینالبرز

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420قربانیکاظمالبرز

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420میالنیفرزادالبرز

تاییدطب سنتی1396041713960420رنجبراسالمالبرز

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421دولتیایرجالبرز

تاییدKET (P.T.)1396042413960504شافعیآریوالبرز

تایید1396042413960428DREAMWEAVERرحمتیام کلثومالبرز

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427حسینیداودالبرز

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428میرزاوندکامرانالبرز

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428نعمتیسهیالالبرز

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504اسماعیلیمحمدالبرز

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504رادپورامیرالبرز

1396043113960504مشهدلوالهامالبرز
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504دیربازمحمد هادیالبرز

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503گرجیمهرانالبرز

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503بیات پورعلرضاالبرز

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504شوقیحجت الهالبرز

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkقاضی زادهمحمدرضاایالم

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413کیانلوییعلیایالم

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414خوش خبرحمیدایالم

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414احمدییوسفایالم

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414ایوانیزهراایالم

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414خضریاسماءایالم

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414زمانیمهنازایالم

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414عباسیانزهراایالم

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421پور نصرتحسینایالم



تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414یونسیآمنهایالم

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414کارگرپروینایالم

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414محمدیلیالایالم

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421عبدیمریمایالم

تایید1396041713960421PHOTO SHOPعسگریزهراایالم

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421یونسیآمنهایالم

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421کاوری زادهحجتایالم

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420علیداپورفریباایالم

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420ملکشاهیعباسایالم

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421کارگرپروینایالم

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421ایزدی کورندهمعصومهایالم

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421چابوکهاجرایالم

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421خضریاسماءایالم

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421صیدیسمیهایالم

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421قیاسیبشریایالم

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421حسنیفاطمهایالم

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421تروندزهراایالم

تایید1396042413960428DREAMWEAVERصیدیسمیهایالم

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427احمدیفرشادایالم

تاییدحجم سازی1396042413960428محمدی تبارمنیژهایالم

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427هاشمیرامشایالم

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427شفیعیمعصومهایالم

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427فتاحی زادهمهدیایالم

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427فتح الهیصادقایالم

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428ایزدی کورندهمعصومهایالم

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428حاتمیزینبایالم

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428قیاثیبشریایالم

1396043113960504صیدیسمیهایالم
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید1396043113960503LOGOرحیمی زادهحسینایالم

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCامیریمحمدایالم

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCناصریجوادایالم

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCنظری زادمجتبیایالم

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504مرادیانصدیقهایالم

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503رشنوادیمحمدرضاایالم

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503شفیعیمعصومهایالم

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503نیازیمحسنایالم

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504جمالی پورسعیدهایالم

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504حیدریانسجادایالم

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504رضاییمهدیایالم

تایید2مولد قدرت 1396043113960503مومنیمحمدایالم

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504جمالی پورسمیهایالم

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504حیدریانحدیثایالم

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCبی باکاصغربوشهر

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012ظفریانسیده صدیقهبوشهر

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414باقریحسینبوشهر

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421بی باکمحمدرضابوشهر

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413عبدعلیمجیدبوشهر

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413قاسمپورطیبهبوشهر

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421خادمیعلیبوشهر

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414دوستانحمیدهبوشهر



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414سراجیحمیدهبوشهر

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414یوسف زادهاکبربوشهر

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413عظیمیانعبدالرحمنبوشهر

تاییدکاشی کاری1396041013960413بستان کللیعلیرضابوشهر

تاییدکاشی کاری1396041013960413حاجیانمحمدبوشهر

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413محمدی مطلقسید سعیدبوشهر

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200 محمدپورحسنبوشهر

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420کاشفیمحمدجوادبوشهر

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421دوستانحمیدهبوشهر

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421سراجیحمیدهبوشهر

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421یوسف زادهاکبربوشهر

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420عظیمیانعبدالرحمنبوشهر

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428ایزدیلیالبوشهر

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428زارعیکبریبوشهر

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428حاجیانعلی اکبربوشهر

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428دوستانحمیدهبوشهر

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428یوسف زادهاکبربوشهر

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427علی پورمحمدبوشهر

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427قاسمپورطیبهبوشهر

تاییدبنای سفت کار1396043113960503علی پورمحمدبوشهر

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503عبدعلیمجیدبوشهر

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504زارعیکبریبوشهر

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504سعیدیفرحنازبوشهر

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504خادمیعلیبوشهر

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503شاه گلیفرشیدبوشهر

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicشهبازپورفرزانهتهران

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicصنیعیرایناکتهران

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicقربانیاشرفتهران

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkفیض آبادیلیال ساداتتهران

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012پروصدیقهتهران

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414اسالم پیارضاتهران

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414قاسمیمصطفیتهران

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414باصریغالمرضاتهران

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414غایتیویداتهران

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414میراحمدیزهرهتهران

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414کمریتیمورتهران

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414اسدی فروتقهمحمدباقرتهران

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414کریم زادهلطیفهتهران

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414امیری پریمسعودتهران

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414فریدانیوحیدتهران

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413اسماعیلیسیاوشتهران

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413فریدونیداودتهران

تاییدشلوار دوزی1396041013960414نیک نیارقیهتهران

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413عرفانیمحمدمهدیتهران

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414امانیحسنتهران

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413قاسمی خیر آبادیمهدیتهران

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413مسافریمحمدرضاتهران

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414افتخاریرویاتهران

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414قربانیسمانهتهران

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414کوکبیحمیدهتهران

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421غالمی نهوجیلیالتهران



تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421کیانی خوزستانیمریمتهران

تایید1396041713960421PHOTO SHOPشاه محمدیزهراتهران

تایید1396041713960421PHOTO SHOPشهبازپورفرزانهتهران

تایید1396041713960421PHOTO SHOPکاظمی کردخیلیاکرمتهران

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420محسنیداودتهران

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420موسویسید محمدامینتهران

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420دیوارگرکاظمتهران

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420کیائیسید حمزهتهران

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421امانیحسنتهران

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421باصریغالمرضاتهران

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421غایتیویداتهران

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420عبدالوندعلیرضاتهران

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421عرش وزانعلیتهران

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421جودیجعفرتهران

تاییدKET (P.T.)1396042413960504اردالنیسعیدتهران

تاییدKET (P.T.)1396042413960504فاطمی تکیهسید محسنتهران

1396042413960428برومندفاطمهتهران
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396042413960428فیض آبادیلیال ساداتتهران
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428زنگانهمهدیتهران

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504ابوطالبیوحیدتهران

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427سلمانیسعیدتهران

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427شالبافمهدیتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504اخالقیسیدمسعودتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504حسینیآزادهتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504عزتی یارعزیزمحسنتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504فرخی مینامحسنتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504قیالوی زادهاردالنتهران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504مروتیمرضیهتهران

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428مشهدیمعصومهتهران

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428قشقائیرضاتهران

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428هوشمندی زادهفریبرزتهران

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427دالوندبهزادتهران

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427عرفانیمحمدمهدیتهران

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428رضازاده سفیدهفرزانهتهران

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427بیکی ورزنهمحمد رضاتهران

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428باصریغالمرضاتهران

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428غایتیویداتهران

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428نصیرشعیبیفهیمهتهران

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427دیوارگرکاظمتهران

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427اسدی فروتقهمحمدباقرتهران

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427موسویمیررسولتهران

تایید1مولد قدرت 1396042413960427محسنیداودتهران

تایید1مولد قدرت 1396042413960427مرادیذوالفقارتهران

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428عرش وزانعلیتهران

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428نیک نیارقیهتهران

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427افشارداناعلیرضاتهران

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503یوسفی فشکیامیدتهران

تایید1396043113960503LOGOاسدی فروتقهمحمد باقرتهران

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503دیوارگرکاظمتهران



تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504میریفاطمهتهران

تایید2برق خودرو  1396043113960503محسنیداودتهران

تایید2برق خودرو  1396043113960503موسویسید محمدامینتهران

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504امینیمهدیتهران

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504فیض آبادیلیال ساداتتهران

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511حسینیسیدمحسنتهران

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503تکبندرضاتهران

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503حیدری محمدیمحمد رضاتهران

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504عرش وزانعلیتهران

تایید2مولد قدرت 1396043113960503مرادیذوالفقارتهران

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504میراحمدیزهرهتهران

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicحاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420جوانبختافشینچهارمحال و بختیاری

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428نادریشهرهچهارمحال و بختیاری

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427اسدالهی دهکردیفریباچهارمحال و بختیاری

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427سلیمانیزهرهچهارمحال و بختیاری

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427خالدیرمضانچهارمحال و بختیاری

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427کابیلی بروجنیعزت اهللچهارمحال و بختیاری

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری

تایید1مولد قدرت 1396042413960427یلمه علی آبادیاحمدرضاچهارمحال و بختیاری

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCدهقانیحسینخراسان جنوبی

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCمشفقیمهردادخراسان جنوبی

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012ساالری علی آّبادفائزهخراسان جنوبی

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413چوپانیرضاخراسان جنوبی

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413مشفقیرضاخراسان جنوبی

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421سمیع پورداودخراسان جنوبی

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421شمس آبادیسید علیخراسان جنوبی

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414باغستانیسمانهخراسان جنوبی

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414مقیمیانمنیرخراسان جنوبی

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413حسنیمهدیخراسان جنوبی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413فنودیوحیدخراسان جنوبی

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420دوست آبادیفرزانهخراسان جنوبی

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420دهقانیحسینخراسان جنوبی

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421مقیمیانمنیرخراسان جنوبی

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421جمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420حسنیمهدیخراسان جنوبی

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421باغستانیسمانهخراسان جنوبی

تاییدمبانی رنگ1396041713960421ایدونمحبوبهخراسان جنوبی

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421شریفیزهراخراسان جنوبی



1396042413960428باغستانیُسمانهخراسان جنوبی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396042413960428ساالری علی آّبادفائزهخراسان جنوبی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی

تاییدحجم سازی1396042413960428موسویاعظم ساداتخراسان جنوبی

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428زیرکفرشتهخراسان جنوبی

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427سبزه جومحمدخراسان جنوبی

تایید1396043113960503LOGOدهقانیحسینخراسان جنوبی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503نوروزینعمت الهخراسان جنوبی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504بذر افشانعلیخراسان جنوبی

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503سبزه جومحمدخراسان جنوبی

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkمیرجلیلیامینخراسان رضوی

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCصادق زادههاشمخراسان رضوی

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414جعفری  عمیدیاسماعیلخراسان رضوی

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414زارع موسویسیدکاظمخراسان رضوی

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414منصوریسید مرتضیخراسان رضوی

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414اسدیمحمدمهدیخراسان رضوی

تاییدشلوار دوزی1396041013960414ارجمند گرویجمیلهخراسان رضوی

تاییدشلوار دوزی1396041013960414شریفیزهراخراسان رضوی

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414یعقوبیرضوانخراسان رضوی

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413عمارلوعلیخراسان رضوی

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414اسدی قلعه نیلیلیخراسان رضوی

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414سعیدی اولکلثومخراسان رضوی

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414حیدرینداخراسان رضوی

تاییدکاشی کاری1396041013960413حیاتیمحمدخراسان رضوی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413پایدارعلیرضاخراسان رضوی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420ترزالرضاخراسان رضوی

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420شکورمحمودخراسان رضوی

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420ابراهیمیعلیخراسان رضوی

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420شورابی ثانیسعیدخراسان رضوی

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420حیاتیمحمدخراسان رضوی

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420پاکدلمهدیخراسان رضوی

تاییدطب سنتی1396041713960420واعظیمهدیخراسان رضوی

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421احمدی یگانهزهراخراسان رضوی

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421خاکشوریزهرهخراسان رضوی

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421شریفیزهراخراسان رضوی

1396041713960420اکبریزهراخراسان رضوی
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396041713960420فخریانعذراخراسان رضوی
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396041713960420محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420اسدیمحمدمهدیخراسان رضوی

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421اسحاقیاسماخراسان رضوی



تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421عابدیهادیخراسان رضوی

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421کساییصدیقهخراسان رضوی

تاییدمبانی رنگ1396041713960421محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420عربانی دانارسولخراسان رضوی

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421جعفری  عمیدیاسماعیلخراسان رضوی

تاییدKET (P.T.)1396042413960504کوشکباغیمهدئخراسان رضوی

تاییدKET (P.T.)1396042413960504مرکبیساراساداتخراسان رضوی

تایید1396042413960428DREAMWEAVERصفائیآذرخراسان رضوی

الهامخراسان رضوی
حاجی زاده علی 

سیاهی
1396042413960428
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تایید

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCابراهیمیعلیخراسان رضوی

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428عاصمیفرشتهخراسان رضوی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504پایدارعلیرضاخراسان رضوی

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504فرازمندیمحسنخراسان رضوی

1396042413960428دانش بیانعلیخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428شورابی ثانیسعیدخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428طالییجوادخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428ملوندیعلیرضاخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1396042413960428نیک خوحسینخراسان رضوی
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427خادمپیرمحمدحسنخراسان رضوی

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427خیاط باشیهادیخراسان رضوی

تاییدحجم سازی1396042413960428احمدیفاطمهخراسان رضوی

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428 صادق زادههاشمخراسان رضوی

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427رادفرمسعودخراسان رضوی

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428عابدیهادیخراسان رضوی

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427سلیمانیمهدیخراسان رضوی

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428مظفرمقدممنصورساداتخراسان رضوی

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427حیاتیمحمدخراسان رضوی

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427پاکدلمهدیخراسان رضوی

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427دوران پوریوسفخراسان رضوی

الههخراسان رضوی
جاویدی قلی پور 

مشهد
تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503پرتوزانقدیرخراسان رضوی

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503صادق زادههاشمخراسان رضوی

تایید1396043113960503LOGOدامنگیریسعیدخراسان رضوی

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCاسدیمحمد مهدیخراسان رضوی

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCجوریانجعفرخراسان رضوی

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCنجفی یزدیمحمدخراسان رضوی

الهامخراسان رضوی
حاجی زاده علی 

سیاهی
تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504خورشاهیجوادخراسان رضوی

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504رنجبرکاریزکیمحسنخراسان رضوی

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504گلزارنیامجتبیخراسان رضوی

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504جوادپورهایدهخراسان رضوی

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504طرزی رودیزهراخراسان رضوی



تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504قهرمانیمیناخراسان رضوی

تاییدبنای سفت کار1396043113960503حیاتیمحمدخراسان رضوی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503یکتازهرهخراسان رضوی

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503رحمتیمحمدخراسان رضوی

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504انتظاریرسولخراسان رضوی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504سرابیان مقدمعلی اصغدخراسان رضوی

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503ملوندیعلیرضاخراسان رضوی

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504سیدیسیدمهدیخراسان رضوی

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504احمدی یگانهزهراخراسان رضوی

تایید2مولد قدرت 1396043113960503سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504جاویدی قلی پورمشهدالههخراسان رضوی

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCحسن پورمهدیخراسان شمالی

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414فیاضیمحمدخراسان شمالی

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413رزمیارولیخراسان شمالی

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413شجاعیحسنخراسان شمالی

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413صادقیمصطفیخراسان شمالی

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414الهیفاطمهخراسان شمالی

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414امیرگونه زادهمهینخراسان شمالی

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414علی زاده دربندیسمانهخراسان شمالی

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413اسکندریانعلیخراسان شمالی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413ایمانیابوالفضلخراسان شمالی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413مهنانیرضاخراسان شمالی

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421براتیزهرهخراسان شمالی

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421آرامعاقلهخراسان شمالی

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421رمضانیاحمدخراسان شمالی

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420علی پورمهدیهخراسان شمالی

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420حسن پورمهدیخراسان شمالی

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421کالته عربیالههخراسان شمالی

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421برومندصادقخراسان شمالی

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421رستمیعلیرضاخراسان شمالی

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421قاسم آبادیمحمدخراسان شمالی

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420حسین آبادیحسنخراسان شمالی

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420رجبیرضاخراسان شمالی

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421بیک محمدیاحمدخراسان شمالی

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421رزمیارولیخراسان شمالی

تاییدKET (P.T.)1396042413960504ساالریایرجخراسان شمالی

1396042413960428آرامعاقلهخراسان شمالی
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تایید

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCشاهیمنیژهخراسان شمالی

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428صابریناصرخراسان شمالی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504بیک محمدیاحمدخراسان شمالی

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504رزمیارولیخراسان شمالی

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427حاجی زادهاحمدخراسان شمالی

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504امانیتیمورخراسان شمالی

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504برزگرمهدیخراسان شمالی

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504رستمیعلیرضاخراسان شمالی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428علیزادهحاتمخراسان شمالی

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428یزدانیپیمانخراسان شمالی



تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427رحیمیاحمدخراسان شمالی

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427کیانی پورزهراخراسان شمالی

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504مهدویبابکخراسان شمالی

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427سعادتیوحیدخراسان شمالی

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428فیاضیمحمدخراسان شمالی

1396043113960504ایرانیسمیراخراسان شمالی
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503یزدانیمرتضیخراسان شمالی

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504فیاضیمحمدخراسان شمالی

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504براتیزهرهخراسان شمالی

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413زیدانیمحمدخوزستان

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414طاهریلیلیخوزستان

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414آرشی فرخدیجهخوزستان

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414بشیر نجفقلیحمیدهخوزستان

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414نیک نیافاطمهخوزستان

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414کاله کجامینخوزستان

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414نصیرپورلیالخوزستان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413پویان فرباقرخوزستان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414طرفیصدیقهخوزستان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414مرادینرگسخوزستان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414موسویزینبخوزستان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414سعیداویلیالخوزستان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414قربانی ورزردیپروینخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414اورش محمود صالحیآذرخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414آل کثیر فرحانیایمانخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414پور جعفری بقالفاطمهخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414ژالهزیباخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414غالم کشورزهراخوزستان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414صادقیافسانهخوزستان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414یاللیشهالخوزستان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414مکوندیمریمخوزستان

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414امیریمرتضیخوزستان

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414پورعوضالهامخوزستان

تاییدکاشی کاری1396041013960413اورش محمود صالحیآزادهخوزستان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPذبیح الهمریمخوزستان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420برومندمقدممحسنخوزستان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420پنایی شمیمریمخوزستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420باوی فردحبیبخوزستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420هاشمیسیده نگینخوزستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420پویان فرباقرخوزستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420غالمپورامینخوزستان

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420خادمیغالمخوزستان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421حیدریالهامخوزستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420ترابیفاطمهخوزستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420دوام بدلیالخوزستان

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420رایگانرضاخوزستان

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420غوابشیمحمدخوزستان

تاییدطب سنتی1396041713960420سیدیراضیهخوزستان

تاییدطب سنتی1396041713960420مفتوحلیالخوزستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421پریشانینسرینخوزستان



تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421فروزانی بهبهانیلیالخوزستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421ناطقپدیدهخوزستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421وزیری شمسفاطمهخوزستان

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421کیانیابوالقاسمخوزستان

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421نیک نیافاطمهخوزستان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421خادمفروزانخوزستان

1396041713960421کاله کجامینخوزستان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421نبگانیعبدالکاظمخوزستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421حسنی بهادرزهراخوزستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421رشتی زادهزینبخوزستان

تاییدKET (P.T.)1396042413960504میاحعلیخوزستان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428مفتوحلیالخوزستان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428نادرزادهیوسفخوزستان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428عبودزادهجعفرخوزستان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504صحنعلیمعصومهخوزستان

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427رشیدیمصطفیخوزستان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504ترابیفاطمهخوزستان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504حیدریالهامخوزستان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504خجسته فردمحبوبهخوزستان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504دوام بدلیالخوزستان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428احمدی پورسمیهخوزستان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428سوخته زادهسمیهخوزستان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428غالمیزهرهخوزستان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427پنایی شمیمریمخوزستان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427عالی پوراحمدیعصمتخوزستان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427غفرانی هرمزیآرزوخوزستان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428رضاییسهیالخوزستان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428نژادحسینیسید علیخوزستان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428هاشمیسیده نگینخوزستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427غالمپورامینخوزستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427نواصرامینخوزستان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428نیک نیافاطمهخوزستان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427بزرگیروزیتاخوزستان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427حاجتعبدالهخوزستان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427خمیسیسعیدخوزستان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427منصوری اصلعبدالرضاخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428سالمتخلیلخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428کیانیابوالقاسمخوزستان

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428نژادسروستانیصغریخوزستان

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427اورش محمود صالحیآزادهخوزستان

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427شیخی پورالهامخوزستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427پورطاعر زارعیعبدالمحمدخوزستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427پویان فرباقرخوزستان

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428نظرزاده زارعنرگسخوزستان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427براتی بهمئیحمیدخوزستان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427رجب زادهحسینخوزستان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427منجزیالبرزخوزستان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503یوسفیروح اهللخوزستان

تایید1396043113960503LOGOحاجتعبدالهخوزستان

تایید1396043113960503LOGOخمیسیسعیدخوزستان



تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504عیسی وند محمودیزینبخوزستان

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504محمدیتاجماهخوزستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503اورش محمود صالحیآزادهخوزستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503آراستهعبدالنبیخوزستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503خادمیغالمخوزستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503سیاهی خلفصغریخوزستان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503منیعاتعلیخوزستان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504اسمعیلیمجتبیخوزستان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504نیک نیافاطمهخوزستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503رضاییسهیالخوزستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503غفرانی هرمزیآرزوخوزستان

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503زیرک قشقاییمحمودخوزستان

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503مرادیعلیخوزستان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504عالی پوراحمدیعصمتخوزستان

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504نبگانیعبدالکاظمخوزستان

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504ویسی تبارعلیخوزستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504بچارینرگسخوزستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504حسنی بهادرزهراخوزستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504زایرچیمعصومهخوزستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504موسویزینبخوزستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503پویان فرباقرخوزستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503عالی پور احمدیعلیخوزستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504فروزانی بهبهانیلیالخوزستان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414اسکندریونلیدازنجان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414امامینسرینزنجان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414عزیزیمهناززنجان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421اوصانلوعلیزنجان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421دشتکیرحیمزنجان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421قاسمیمهدیزنجان

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414اذرون جعفرابادحسنزنجان

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414شکوهینسرینزنجان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414یادگاریشهرامزنجان

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414رجبیحبیبهزنجان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413خسرویحمیدرضازنجان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414ملکیرقیهزنجان

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413منصوریمجتبیزنجان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPمهدیونحیدرزنجان

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420زرگریفیروزهزنجان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421نجاتیسمیهزنجان

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421سلطانیلیالزنجان

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420منصوریمجتبیزنجان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421اسکندریونلیدازنجان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421اوصانلوفریبازنجان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421شریفیرویازنجان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421میانداریرقیهزنجان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427مهرابیفهیمهزنجان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427آزادخداکرمزنجان

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427زمانیحسینزنجان

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428سلطانیلیالزنجان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427اوصانلوعلیزنجان

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503بیگدلیزینبزنجان



تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504تدینیسارازنجان

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504معظمیمریمزنجان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503زرگریفیروزهزنجان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504احمدیزهرازنجان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504باقریبهارهزنجان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504شریفیرویازنجان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503اوصانلوعلیزنجان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504زارعمهینزنجان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504سلطانیلیالزنجان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504سلیمیزهرازنجان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkعاشوریالههسمنان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkکریمیعلیسمنان

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCاکبریبهروزسمنان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012تندهمهدیسمنان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413عجمیمحمدسمنان

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414وزیریمهدیسمنان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414خلیل نزادیسمیهسمنان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414نظامیسکینهسمنان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414پلنگیمعصومهسمنان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414کریمیزهراسمنان

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414عرب یارمحمدیفهیمهسمنان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421ترابیسید مجتبیسمنان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421شاهیمحمدرضاسمنان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420خادمیمصطفیسمنان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420وزیریمهدیسمنان

تایید1برق خودرو 1396041713960420کطولیمحمدسمنان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421بهرامیانفاطمهسمنان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420کشاورزفاطمهسمنان

تاییدطب سنتی1396041713960420جعفری چاشمیابوذرسمنان

تاییدطب سنتی1396041713960420جوادی نژادسمانهسمنان

تاییدطب سنتی1396041713960420سپاسیشمیمسمنان

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421فدویمحمدرضاسمنان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421عاشوریالههسمنان

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420بهمنیجوادسمنان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421دخانیانعلیرضاسمنان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCملک محمدیحمیدرضاسمنان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428مغنی دامغانیفرشتهسمنان

1396042413960428شاهورانیسید احمدسمنان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427شوقیمحمدحسینسمنان

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504مجدفاطمهسمنان

تاییدحجم سازی1396042413960428منصوریهانیهسمنان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427عسکری پورمهدیهسمنان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427بهمنیجوادسمنان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428رنجبرمریمسمنان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428عرب یارمحمدیفهیمهسمنان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428قربانی امیر ابادمعصومهسمنان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428صفاییگل بانوسمنان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427خوریانیانعلیرضاسمنان

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504شاهیمحمدرضاسمنان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503نقابیاحمدرضاسمنان



1396043113960504عاشوریالههسمنان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504خطیب زادهمحمد مهدیسمنان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504کرامتیمحمد رضاسمنان

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504متقاعدسمیهسمنان

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504نظامیسکینهسمنان

تایید2برق خودرو  1396043113960503کطولیمحمدسمنان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503امینی درونهمحمدسمنان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504منصوریهانیهسمنان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421گرگیجمحمدعثمانسیستان و بلوچستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420افشارینرگسسیستان و بلوچستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421ایجباریطاهرهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicرودینیحواسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicریگیرابعهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicشیخ زادهویداسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicنورزاییراضیهسیستان و بلوچستان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkافشارینرگسسیستان و بلوچستان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkسرابندیافسانهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414شاهوزاییحلیمهسیستان و بلوچستان

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413پودینهحسینسیستان و بلوچستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413آریافرایوبسیستان و بلوچستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413سراوانیجاللسیستان و بلوچستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413میرعلیسیستان و بلوچستان

آیتسیستان و بلوچستان
ساالریان نهبندانی 

شهر
تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413برخوردارعلیسیستان و بلوچستان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414ایجباریطاهرهسیستان و بلوچستان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414شاهگل میرزهراسیستان و بلوچستان

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414حیدریپریساسیستان و بلوچستان

تاییدکاشی کاری1396041013960413خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPرودینیحواسیستان و بلوچستان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPریگیرابعهسیستان و بلوچستان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200رضائی صدر ابادیایمانسیستان و بلوچستان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420گرگیجمحمدیوسفسیستان و بلوچستان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420اصغریاحمدسیستان و بلوچستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420آریافرایوبسیستان و بلوچستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420حرماک زاییعبدالهسیستان و بلوچستان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420سراوانیجاللسیستان و بلوچستان



تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420میرعلیسیستان و بلوچستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420پودینهحسینسیستان و بلوچستان

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421کمحاجی امانسیستان و بلوچستان

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420حیدریپریساسیستان و بلوچستان

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان

آیتسیستان و بلوچستان
ساالریان نهبندانی 

شهر
تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420نورزائیراضیهسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421برکسطاهرهسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان

1396041713960421سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1396041713960421نژادپورعادلسیستان و بلوچستان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدمبانی رنگ1396041713960421شاهوزاییحلیمهسیستان و بلوچستان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421عنانیزینبسیستان و بلوچستان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421قاسمیعصمتسیستان و بلوچستان

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان

تایید نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان

تاییدKET (P.T.)1396042413960504شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان

آیتسیستان و بلوچستان
ساالریان نهبندانی 

شهر
1396042413960428DREAMWEAVERتایید

تایید1396042413960428DREAMWEAVERمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان

1396042413960428رودینیحواسیستان و بلوچستان
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCآریافرایوبسیستان و بلوچستان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCحرماک زاییعبدالهسیستان و بلوچستان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCسراوانیجاللسیستان و بلوچستان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504برکسطاهرهسیستان و بلوچستان

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504نژادپورعادلسیستان و بلوچستان

1396042413960428شیری  محمد ابادیمهدیسیستان و بلوچستان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427لشکریمریمسیستان و بلوچستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427اربابیمحمودسیستان و بلوچستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427پودینهحسینسیستان و بلوچستان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427صمیمیحامدسیستان و بلوچستان

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427میرعلیسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428عنانیزینبسیستان و بلوچستان

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428قاسمیعصمتسیستان و بلوچستان



تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428میرحسنسیستان و بلوچستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427اصغریاحمدسیستان و بلوچستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427کیخامحمودسیستان و بلوچستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427گرگیجمحمدیوسفسیستان و بلوچستان

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503یاراحمدزهیعبدالواحدسیستان و بلوچستان

1396043113960504بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1396043113960504حیدریمیثمسیستان و بلوچستان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1396043113960504رودینیحواسیستان و بلوچستان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1396043113960504سیاسر کرباسکیمطهرهسیستان و بلوچستان
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید1396043113960503lOGOآریافرایوبسیستان و بلوچستان

تایید1396043113960503lOGOسراوانیجاللسیستان و بلوچستان

تایید1396043113960503LOGOشیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCریگیاسداهللسیستان و بلوچستان

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCریگیفرشادسیستان و بلوچستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504توان پورمریمسیستان و بلوچستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504شیری محمدابادیمهدیسیستان و بلوچستان

تایید2برق خودرو 1396043113960503برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان

تایید2برق خودرو 1396043113960503پودینهحسینسیستان و بلوچستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504پارساطیبهسیستان و بلوچستان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان

آیتسیستان و بلوچستان
ساالریان نهبندانی 

شهر
تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504جانبازیفاطمه زهراسیستان و بلوچستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504شاهوزاییپریساسیستان و بلوچستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503پاکزادایوبسیستان و بلوچستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicشورکیمحمد مهدیفارس

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkایران منشسمانهفارس

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414پیش آهنگلیالفارس

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414رحیم خانلیژیالفارس

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414رفیعیفاطمهفارس

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414طاهریارمغانفارس

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414اکبرینجمیهفارس



تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413زارع پورحیدرفارس

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413موذنیقاسمفارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421تاجیکیسمیرافارس

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413ابراهیمیمهدیفارس

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413رجبیمهسافارس

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413توانعلیرضافارس

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414زادسرعبدالرضافارس

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414محمدی نژادحسنفارس

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414پوالدیانخسروفارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421زارععلیرضافارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421موسویسید محمد باقرفارس

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413زارعی سکه روانیصدرالهفارس

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413الله زارمحمودفارس

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413گودرزیمهدیفارس

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414داودیازادهفارس

تاییدکاشی کاری1396041013960413بذرافشانمجتبیفارس

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413روشناصغرفارس

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413کارآزمامحمدرضافارس

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413دهقانیجمشیدفارس

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413شاهسوندیمحمدجوادفارس

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420مرادی عملهچمرانفارس

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421رفیعیفاطمهفارس

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421فالحینوشینفارس

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420پشنگهزهرافارس

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420مسعودیحسینفارس

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420ابراهیمیمهدیفارس

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420صمصامعباسعلیفارس

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420عاشوریعلی اصغرفارس

تاییدطب سنتی1396041713960420خلیلیکورشفارس

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421فتاحیمنتهافارس

1396041713960420بذرافشانمجتبیفارس
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396041713960420خلف زادهقنبرفارس
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396041713960420عرب پورمهرزادفارس
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

1396041713960420یوسفی فردرضافارس
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421ایران منشسمانهفارس

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421رنجبرندافارس

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421غالمیهاشمفارس

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421ادب پورخدیجهفارس

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421توکلیهیلدافارس

1396041713960421احمدی ازادمحمدفارس
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

1396041713960421انصاری فردمحمد مهدیفارس
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدمبانی رنگ1396041713960421پیش آهنگلیالفارس

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421خواجه ایعلیفارس

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421زردشتمحمد جوادفارس

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421مفتولینسرینفارس

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421طاهریارمغانفارس



تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421امینیسمیهفارس

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421حسینیسیده فاطمهفارس

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421موذنیقاسمفارس

1396042413960428رنجبرندافارس
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCابراهیمیمهدیفارس

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428بهرامیانپریوشفارس

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428عباسیمحسنفارس

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428مشوشمحبوبهفارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504ایزدشناسحسینفارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504پشنگهزهرافارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504حاجی زادهپریسافارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504قناعت پیشهعبدالرسولفارس

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504مسعودیحسینفارس

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504قاسمیاحمدفارس

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428برامکیطاهرهفارس

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427زارعیمحمودفارس

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427مرادی عملهچمرانفارس

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427مستفیضیاعظمفارس

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428احمدیاحسانفارس

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428زارعیداریوشفارس

تاییدحجم سازی1396042413960428طاهریارمغانفارس

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427باستان پورغالمرضافارس

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427زارعی سکه روانیصدرالهفارس

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427باقریهسیروسفارس

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428احمدزادهراضیهفارس

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428غالمیجلیلفارس

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428پیش آهنگلیالفارس

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428عبدلیمهروشفارس

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427تاج پیکرزهرافارس

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428ادب پورخدیجهفارس

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428توکلیهیلدافارس

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504ابوالقاسمیپیمانفارس

تایید1مولد قدرت 1396042413960427محمدیسجادفارس

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427رجبیمهسافارس

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503حسینیغالمفارس

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503دهقانیکامرانفارس

تایید1396043113960503LOGOابراهیمیمهدیفارس

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503اسدیمحمد حسینفارس

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503بهرامیانپریوشفارس

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504کشاورزحسنفارس

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504عبدلیمهروشفارس

تایید2برق خودرو  1396043113960503زارعی سکه روانیصدرالهفارس

تاییدبنای سفت کار1396043113960503بذرافشانمجتبیفارس

تاییدبنای سفت کار1396043113960503سعیدپورمحمد رضافارس

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503زردشتمحمدجوادفارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511احمدیاحسانفارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511برامکیاصغرفارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511زارعیداریوشفارس

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511زردشتغالمعباسفارس

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504رحیمیزیبافارس



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503زردشتمهدیفارس

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503نوح پیشهمجیدفارس

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503غالمیاله مرادفارس

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503کیانیحافظفارس

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504عباسیمحسنفارس

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504محمدی نژادحسنفارس

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504مرادی عملهچمرانفارس

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504احمدزادهراضیهفارس

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504ایران منشسمانهفارس

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504غالمیجلیلفارس

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504غالمیهاشمفارس

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504مهبودیانسودابهفارس

تایید2مولد قدرت 1396043113960503محمدیسجادفارس

تایید2مولد قدرت 1396043113960503منصوریحمید رضافارس

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504امینیسمیهفارس

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504سیاحنرگسفارس

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504مشوشمحبوبهفارس

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413طاهرخانینادرقزوین

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413ایوبیزهرهقزوین

تاییدشلوار دوزی1396041013960414رحمنیلیالقزوین

تاییدشلوار دوزی1396041013960414طاهرخانیبهنوشقزوین

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413طهماسبیمحمدعلیقزوین

شیواقزوین
محمودپور کبابیانی 

فرد
1396042413960428DREAMWEAVERتایید

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427رحمنیلیالقزوین

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427رحمانیمجیدقزوین

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504دیده بانمحمودقزوین

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504محمدخانیعلیقزوین

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503حسینیسید فرشیدقزوین

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCقاسمیاحمدقم

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413امیریهاشمقم

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414واشیانصادققم

تاییدشلوار دوزی1396041013960414رضاییزینب الساداتقم

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414عوایدیعلیرضاقم

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414قاسمی واشوریاعظمقم

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414کیومرثینسرینقم

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421صفدریمحمد علیقم

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421چاوشی خاتمیلیالقم

تایید1396042413960428DREAMWEAVERباقریهرقیهقم

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504فداییعلیقم

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427حاتمیوحیدقم

تاییدحجم سازی1396042413960428شایانی فرزهراقم

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427قادریزهراقم

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427دهقانسعیدقم

1396043113960504باقریهرقیهقم
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1396043113960504هاشمیاکرم الساداتقم
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012کریمپوربهارکردستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413رحیمیناصرکردستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413زارعیمحمدکردستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413کریمیامجدکردستان



تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421حسین پناهیسعیدکردستان

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414یوسفیجمالکردستان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413رجبیفخرالدینکردستان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413نجفیمیثمکردستان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414نیازمندمسعودکردستان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414شکوهیشیواکردستان

تاییدکاشی کاری1396041013960413اسدیبیژنکردستان

تاییدکاشی کاری1396041013960413حمیدیسیروانکردستان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421معظمیحکیمهکردستان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200آگاهقادرکردستان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420رضائیفرزادکردستان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420نیازمندمسعودکردستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420احمدیزانیارکردستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420قادریهیواکردستان

تایید1برق خودرو 1396041713960420مجیدیسورانکردستان

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421رضاییفهیمهکردستان

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420جعفریکورشکردستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421عزیزیعطرینکردستان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421مالکیسهیالکردستان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428مهرنیاجمالکردستان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428ساالریفریباکردستان

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428محمدیکاوهکردستان

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428خورشیدیپگاهکردستان

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428محمدیبیانکردستان

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427زندیبهاالدینکردستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427رحیمیناصرکردستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427زارعیمحمدکردستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427رجبیفخرالدینکردستان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503رضاییمرتضیکردستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504خوشنوازفاطمهکردستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504زارعژیالکردستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504ستایشنسرینکردستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504سجادیروناککردستان

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503اسدیبیژنکردستان

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503حمیدیسیروانکردستان

تایید2برق خودرو  1396043113960503رجبیفخرالدینکردستان

تایید2برق خودرو  1396043113960503نجفیمیثمکردستان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504محمددوستدولتکردستان

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511محمدیکاوهکردستان

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503موچانیامیرکردستان

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503خانزادیحیدرکردستان

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503کریمیجلیلکردستان

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504صفریآمنهکردستان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504معظمیحکیمهکردستان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504خورشیدیپگاهکردستان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504محمدیبیانکردستان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504یوسفیجمالکردستان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicدادگسترفاطمهکرمان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkجعفرینادیاکرمان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkصباغ کرمانیاللهکرمان

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCفیروزیمحمد علیکرمان



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421شهابی نژادمحسنکرمان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413ایزدیرسولکرمان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413فرازمندفریدکرمان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413فرهمندپژمانکرمان

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414رشیدیمیناکرمان

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414سعیدسید حسینکرمان

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414هنریهادیکرمان

تاییدشلوار دوزی1396041013960414پورجعفرینجمهکرمان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413مسعودیاحمدکرمان

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414صفرزاده پشت رودیمهدیهکرمان

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413کمال الدینیامینکرمان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421بهرامهطاهرهکرمان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421ستوده نژادملیحهکرمان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPبیت الهیمحدثهکرمان

تایید1396041713960421PHOTO SHOPموساییسیمیندختکرمان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200کمال الدینیامینکرمان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421تیموری فرمحسنکرمان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421شیخیمرتضیکرمان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420قربانی عباسکرمان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420گوریحسینکرمان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420نژادآریاامینکرمان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420عامریعلیکرمان

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420قاسمیامینکرمان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420ایزدیرسولکرمان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420فرازمندفریدکرمان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420فرهمندپژمانکرمان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420کیانیشیماکرمان

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420ابراهیمیابوالفضلکرمان

تاییدطب سنتی1396041713960420رشیدیمیناکرمان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421مهدی زادههداکرمان

1396041713960420صرافی نژاداشکانکرمان
-AUTODESKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

INVENTOR
تایید

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420فیروزیمحمد علیکرمان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421جعفرینادیاکرمان

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421صباغ کرمانیاللهکرمان

1396041713960421مکی آبادیصالحکرمان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421امامی پوراحسانکرمان

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421کاظمی پورنازیکرمان

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421عباس زادهمدیحاکرمان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421امیدوارالهامکرمان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCبیک زادمسعودکرمان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428بهرام نژادفرانککرمان

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504صادقی نژادحسینکرمان

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504کریمی گوغریغالمرضاکرمان

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504نظم الدینیامیر عباسکرمان

1396042413960428رزم فرساالهامکرمان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427خواجه حسنینجمهکرمان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427فرخیهادیکرمان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427محدثی زرندیمهدیهکرمان



تاییدحجم سازی1396042413960428انجم شعاعفاطمهکرمان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428کافیرضاکرمان

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427ابراهیمیابوالفضلکرمان

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427اکبریحامدکرمان

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427امامی پوراحسانکرمان

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428بیت الهیمحدثهکرمان

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428دادگسترفاطمهکرمان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427مسعودیاحمدکرمان

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427مولی زادهحسامکرمان

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504تیموری فرمحسنکرمان

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504شیخیمرتضیکرمان

تایید1396043113960503LOGOایزدیاسماعیلکرمان

تایید1396043113960503LOGOکمال الدینیرضاکرمان

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503اسدیاراکرمکرمان

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504امامی پوراحسانکرمان

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504شیبانیبتولکرمان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503پیاماحمدکرمان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503زیدآبادیمجیدکرمان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503کامیابیهادیکرمان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504جزینی زادهاکرمکرمان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504دادگسترفاطمهکرمان

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511کریم زاده نگاریمجتبیکرمان

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504گرکانی نژادامیرکرمان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503خالوئیمهدیهکرمان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503صباغ زادهاسماکرمان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503کافیرضاکرمان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503محدثی زرندیمهدیهکرمان

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCبهرامی زادهمحمدکرمانشاه

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414رستمیحسینکرمانشاه

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413احمدیسیروسکرمانشاه

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421امانی مجدحجت الهکرمانشاه

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421ایزانجعفرکرمانشاه

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421گاللیمسعودکرمانشاه

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421نصیرمنشرضاکرمانشاه

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413جعفریمهدیکرمانشاه

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413حسینخانیسعیدکرمانشاه

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413ویسی دیاربهمنکرمانشاه

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413اقبالیاحسانکرمانشاه

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413عزیزیانمیالدکرمانشاه

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413هاشمیمریم الساداتکرمانشاه

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414قنبریپیامکرمانشاه

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421منصوری کریانیفرهادکرمانشاه

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414تابندهمجتبیکرمانشاه

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414خوشبختیوسفکرمانشاه

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414بحریاحسانکرمانشاه

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414مسعودی پویامهدیکرمانشاه

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414معتمدپورالههکرمانشاه

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414اکبریمهینکرمانشاه

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1396041013960414محمدیانمژگانکرمانشاه

تاییدکاشی کاری1396041013960413مرادیبرهانکرمانشاه

تاییدکاشی کاری1396041013960413نیک فرجامطیبهکرمانشاه



تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413دهقانیسعیدکرمانشاه

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413رستمیکورشکرمانشاه

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421بزرگیافشینکرمانشاه

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421قاسمیمیثمکرمانشاه

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420کریمیلقمانکرمانشاه

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420ویسی قلعهعادلکرمانشاه

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420شیروانیحامدکرمانشاه

تایید1برق خودرو 1396041713960420نوریمحسنکرمانشاه

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421زنگنه مهرکیانوشکرمانشاه

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421محمودیعابدینکرمانشاه

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420مرادیبرهانکرمانشاه

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421احمدی گروسیعلیکرمانشاه

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421بی باکبرزوکرمانشاه

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421صفدریمجتبیکرمانشاه

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420بهرامی زادهمحمدکرمانشاه

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420حسینخانیسعیدکرمانشاه

تاییدطب سنتی1396041713960420گودینیوحیدکرمانشاه

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421 رحیمیمهتابکرمانشاه

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421مرادیاسماعیلکرمانشاه

تاییدمبانی رنگ1396041713960421معتمدپورالههکرمانشاه

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421ریحانیرامینکرمانشاه

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421سپهریادریسکرمانشاه

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420جهانیاناقبالکرمانشاه

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420مرادیجوادکرمانشاه

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421رستمیحسینکرمانشاه

تاییدKET (P.T.)1396042413960504راستگومصطفیکرمانشاه

تایید1396042413960428DREAMWEAVERاحمدییوسفکرمانشاه

1396042413960428بحریاحسانکرمانشاه
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504رستمیحسینکرمانشاه

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427خدامرادیمنصورکرمانشاه

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427سیفیمحمدنظرکرمانشاه

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428شفیعیسعیدکرمانشاه

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428محمدپورشهابکرمانشاه

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396042413960428نوروزنژادارسالنکرمانشاه

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428امانی مجدحجت الهکرمانشاه

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428مرادیبهروزکرمانشاه

تاییدروشهای ارائه مطلب1396042413960428نصیرمنشرضاکرمانشاه

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427عبدلیمحسنکرمانشاه

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427جعفریمهدیکرمانشاه

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427حسینخانیسعیدکرمانشاه

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427ویسی دیاربهمنکرمانشاه

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428عسگریناهیدکرمانشاه

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428رازقیآذرکرمانشاه

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428معتمدپور الههکرمانشاه

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427مرادیبرهانکرمانشاه

تایید1مولد قدرت 1396042413960427شریفیاسفندیارکرمانشاه



تایید1مولد قدرت 1396042413960427ویسی قلعهعادلکرمانشاه

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427مرادیجوادکرمانشاه

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428اکبریالنازکرمانشاه

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427گاللیمسعودکرمانشاه

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه

1396043113960504بحریاحسانکرمانشاه
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید1396043113960503LOGOحسینخانیسعیدکرمانشاه

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCنظریاحسانکرمانشاه

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503محمدیانمزگانکرمانشاه

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504بیتاهمایونکرمانشاه

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504رسولی تبارشهریارکرمانشاه

تایید2برق خودرو  1396043113960503ویسی قلعهعادلکرمانشاه

تاییدبنای سفت کار1396043113960503مرادیبرهانکرمانشاه

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503بابلیمحسنکرمانشاه

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511کریم پورایثارکرمانشاه

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511محمدپورشهابکرمانشاه

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511نوروزنژادارسالنکرمانشاه

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503ایزانجعفرکرمانشاه

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503خدامرادیمنصورکرمانشاه

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503پیریمسعودکرمانشاه

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504اکبریالنازکرمانشاه

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504پژوتنبیانکرمانشاه

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414کرمی چهارراه کشینپروانهکهگیلویه و بویراحمد

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413مظفریانسید مهدیکهگیلویه و بویراحمد

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413نیک بختمصطفیکهگیلویه و بویراحمد

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد

تایید1396041713960421PHOTO SHOPکیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420پرگان کالیهجمالکهگیلویه و بویراحمد

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد

تایید1برق خودرو 1396041713960420اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420حسینیمحبوبه ساداتکهگیلویه و بویراحمد

تاییدطب سنتی1396041713960420براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421فرشته نژادفاطمهکهگیلویه و بویراحمد

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421فوالدیان کیشثریاکهگیلویه و بویراحمد

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420باقری نسبعسکرکهگیلویه و بویراحمد

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420مظفریانسید مهدیکهگیلویه و بویراحمد

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421کرمیرقیهکهگیلویه و بویراحمد

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421مژدهی پورمهنازکهگیلویه و بویراحمد

تایید1396042413960428DREAMWEAVERعلوی مهریانسید امیدکهگیلویه و بویراحمد

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428حاجتی موخرحسینکهگیلویه و بویراحمد

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396042413960504کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد



تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504نوشادی دم طسوجولیکهگیلویه و بویراحمد

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد

تاییدحجم سازی1396042413960428نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427ابرومندپناهحبیب اهللکهگیلویه و بویراحمد

تایید1مولد قدرت 1396042413960427اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504کاویانیزهراکهگیلویه و بویراحمد

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504سبزپورمژگانکهگیلویه و بویراحمد

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504فرشته نژادفاطمهکهگیلویه و بویراحمد

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504فوالدیان کیشثریاکهگیلویه و بویراحمد

تایید2مولد قدرت 1396043113960503اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413رمضانی سربندانمرتضیگلستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413نکاحیایمانگلستان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413دوجیایوبگلستان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413هدایت پناهرحمانگلستان

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414عمادالدینینعمت الهگلستان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413ادی زادهبهروزگلستان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413فرجیعلیگلستان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413قره خانیمحمدتقیگلستان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413جهان تیغعلی اصغرگلستان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413جاللی نژادحمیدگلستان

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413فرزبودحسینگلستان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421باباییعلیگلستان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420سقلیبهروزگلستان

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421مسعودیابراهیمگلستان

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420قره خانیمحمدتقیگلستان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421جهان تیغعلی اصغرگلستان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCغالمیجوادگلستان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428سیدالنگیفرشته ساداتگلستان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428گالبینسرینگلستان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428کریمانمحمدگلستان

تاییدLEVEL 2بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 1396042413960504گرزینعلیگلستان

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان

تاییدحجم سازی1396042413960428بادیفرشتهگلستان

تاییدحجم سازی1396042413960428فالحمهربانوگلستان

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427قزلعبدالرشیدگلستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427رمضانی سربندانمرتضیگلستان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427نکاحیایمانگلستان

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427جهانی مقدمناصرگلستان

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427خدادادیمحمدگلستان

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427قربانعلیمحمدگلستان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503شاهدوستمهرانگلستان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503مرادقلیعبدالرضاگلستان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503حسینیسیدقربانگلستان

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503نجف زادهفرهادگلستان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503سقلیبهروزگلستان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504بادیفرشتهگلستان

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503خدادادیمحمدگلستان

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503قربانعلیمحمدگلستان



تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkمحسنیالهامگیالن

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCپاکدلعلیرضاگیالن

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCحسین زاده کاسانیلیالگیالن

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012معتمدعلیگیالن

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414زمانیعباسگیالن

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414شاد فلکدهیمحدثهگیالن

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396041013960421حسن پورشهالگیالن

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413خاصه خاناسماعیلگیالن

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413خوشقدماسماعیلگیالن

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413دژاکامسیداسمعیلگیالن

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413تمیزکار آستانهمجیدگیالن

تاییدپرورش و تکثیر زنبور عسل1396041013960414یوسف پورمحمد رضاگیالن

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413سعادت میر قدیمسید تقیگیالن

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413رحمتی طوالرود پایینشهرامگیالن

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413زارعمحمودگیالن

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413گلشن نژادحجت الهگیالن

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413دشتبانمهدیگیالن

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414برمکی ویشکائیمریمگیالن

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414حاجی کریماحیاگیالن

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413عرفانیانایوبگیالن

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413پورامینی ناوعزیزگیالن

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413حسین پورقاسمگیالن

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413حیدری شلمانیعلی اکبرگیالن

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421لطفیفردوسگیالن

تایید1396041713960421PHOTO SHOPشمالیآیداگیالن

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200حسینپورسعیدگیالن

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420حلمی خمیرانیحسینگیالن

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420خاصه خاناسماعیلگیالن

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420خوشقدماسماعیلگیالن

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420بخشیآیت الهگیالن

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420قاضی زاده احسایینوشینگیالن

تاییدطب سنتی1396041713960420یزدانی صفتصادقگیالن

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421ذوقی گشتیمهدیگیالن

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421حق دوست شیرایهرضاگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421ضامنی رودپیشیمهدیگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421ضیا شمسعلیرضاگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421علیزاده شاد فومنیشاهینگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421مشعوفعلیگیالن

تاییدHDکار با دوربین 1396041713960421هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421بهمنی جاللیحسینگیالن

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421شاهرخ زادهحسینگیالن

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421کوچکیامیرگیالن

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420حبیبی ماچیانیمهدیگیالن

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420صالحیحسینگیالن

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420قربان زاده  شیرمحلهحسنگیالن

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421رحمتی طوالرود پایینشهرامگیالن

تایید1396042413960428DREAMWEAVERبهمنی جاللیحسینگیالن

1396042413960428محسنیااهامگیالن
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تایید



تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن

تایید1بویلر بخار سطح 1396042413960427ضیا شمسعلیرضاگیالن

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1396042413960427گلشن نژادحجت الهگیالن

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427اسماعیلیموسیگیالن

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427خاصه خاناسماعیلگیالن

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427خوشقدماسماعیلگیالن

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428شادکام کلیمانیمحمودگیالن

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428اکباتانی نژادشبنمگیالن

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428بخشیآیت الهگیالن

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428تمیزکار آستانهمجیدگیالن

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428صالحیسید علیگیالن

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428صفری نژادنسیماگیالن

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428شاهرخ زادهحسینگیالن

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1396042413960427حسین پورقاسمگیالن

تاییدقالب بندی ساختمان1396042413960427چربدست گسکریرضاگیالن

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427پاکدلعلیرضاگیالن

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428حامیان رودسریعلیرضاگیالن

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428شادمانیمحمدرضاگیالن

تایید1396043113960503LOGOحسین زاده کاسانیلیالگیالن

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503پورامینی ناوعزیزگیالن

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504بهمنی جاللیحسینگیالن

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504شادکام کلیمانیمحمودگیالن

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503سلیمیعلیرضاگیالن

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503شادبهرمجیدگیالن

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504رشیدیمهدیگیالن

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504میرفضلیسیده خوشقدمگیالن

تایید2مولد قدرت 1396043113960503حبیبی ماچیانیمهدیگیالن

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504ذوقی گشتیمهدیگیالن

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012محمودیسعیدلرستان

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414جابری شهریمحمدلرستان

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396041013960413قربانیرسوللرستان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413حاجی زاده عبدولیاسحاقلرستان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413محمودیسعیدلرستان

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414کهزادیهادیلرستان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413آقاییغالمرضالرستان

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413موسویسید مجتبیلرستان

تاییدکاشی کاری1396041013960413قلیانچیمعصومهلرستان

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413مسلمیعلیلرستان

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421مرادیمعصومهلرستان

1396041713960421ساکیمحمدلرستان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421حسینیحجت الهلرستان

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421عالی پورمهردادلرستان

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1396041713960420فالح نژادزاهدلرستان

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421گل ورانیمجتبیلرستان

تاییدKET (P.T.)1396042413960504سیفیمژگانلرستان

تایید1396042413960428DREAMWEAVERخوشناموندزیبالرستان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCداودیعلی محمدلرستان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428لونیمهینلرستان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428یاراحمدیعلیلرستان



1396042413960428حسینیحجت الهلرستان
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427زمانی وردیمهرانلرستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428رحمتی پورمهدیلرستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428قائدرحمتیمرادلرستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396042413960428مسروراصغرلرستان

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504سپهوندعلیلرستان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427آقاییغالمرضالرستان

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427ضرونیکیومرثلرستان

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCزارعلیبهمنلرستان

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504خوشناموندزیبالرستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504حسینیحجت الهلرستان

تایید(مجازی- غیر حضوری)اصول مخابرات ماهواره ای1396043113960504عالی پورمهردادلرستان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503قلیانچیمعصومهلرستان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504مرادی سبزوارنیلوفرلرستان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504رشیدیمهرنوشلرستان

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504محمودیسعیدلرستان

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396043113960511موسویسید مجتبیلرستان

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504قاسمی نژادخداکرملرستان

تایید2مولد قدرت 1396043113960503آقاییغالمرضالرستان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504نورعلیسعیدلرستان

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504والی زادهرامینلرستان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkعبدالهیسمیه الساداتمازندران

تاییدالکترونیک کاربردی1396041013960413حسن دختاسماعیلمازندران

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413مشمولیحسینمازندران

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414نیکوحسینمازندران

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413وجدانیبابکمازندران

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414مقتداییراحلهمازندران

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413صفری کردیآرشاممازندران

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414شعبانیشهنازمازندران

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413قراپازکیعلیمازندران

تاییدکاشی کاری1396041013960413حسین زاده مقدماعتمادمازندران

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421عزیزیاعظممازندران

تایید1396041713960421PHOTO SHOPخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200قنبریحامدمازندران

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420حسن پورمحمدمازندران

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420نعمتیاحمدمازندران

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421نیکوحسینمازندران

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396041713960420رحمانیمحمد علیمازندران

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420قاسمیایرجمازندران

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420حبیبیعلیمازندران

تاییدطب سنتی1396041713960420محمودیزهرامازندران

تاییدطب سنتی1396041713960420معماییندامازندران

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421اکبرزاده روشنغالمرضامازندران

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421اکبریانشهربانومازندران

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421ساحلیسعیدمازندران

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421نیازیانعلیرضامازندران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504خلیلیمحسنمازندران

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396042413960504ملکی مجداعظممازندران

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428ابراهیمیمیترامازندران

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427آبائیحسینمازندران



تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427حبیبی خلیالنیخسرومازندران

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427نصیریمهدیمازندران

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428نیکوحسینمازندران

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396042413960428حاتمیانحسینمازندران

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCزارعحمیدرضامازندران

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCمیریان سید محلهسید مهدیمازندران

تاییدAuto Play- اتو پلی1396043113960504نیکوحسینمازندران

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503رحمانیمحمد علیمازندران

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504یعقوبی سورکیمحسنمازندران

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504جمالیسید حمزهمازندران

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504رضایی اوریمیحجت اهللمازندران

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396043113960504کاظمی مجردعباسمازندران

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503رضائی بشلیمهدیمازندران

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503فالحآرشمازندران

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503قلی زاده مرزناکییوسفمازندران

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503براری اطاقسرامحمدرضامازندران

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503حبیبیخسرومازندران

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503نصیریمهدیمازندران

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504معماییندامازندران

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504نیازیانعلیرضامازندران

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504محمدزاده مشاییفیروزهمازندران

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012خلیلی درمنیالهاممرکزی

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012غالمیبانومرکزی

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414فرهادیزهرهمرکزی

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413عباسییاسمینمرکزی

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414عسگریاکرممرکزی

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1396041013960414خادم زادهنجمامرکزی

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413صحرائیاکبرمرکزی

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414احدیسمانهمرکزی

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1396041013960414بیاتفاطمهمرکزی

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413واحدعباسمرکزی

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413کوه برمیالدمرکزی

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421حق پرستمحمد جوادمرکزی

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420مالمیررضامرکزی

تایید1برق خودرو 1396041713960420حسنیسجادمرکزی

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421خلیلی درمنیالهاممرکزی

تاییدطب سنتی1396041713960420شاکریحامدهمرکزی

تاییدطراحی پایه و اندام1396041713960421مشایخیمریممرکزی

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420حیدریجاللمرکزی

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420لعل بارمهدیمرکزی

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421قاسمی پورمریممرکزی

1396041713960421منجزیسعیدمرکزی
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421احدیسمانهمرکزی

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421فرهادیزهرهمرکزی

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421حسنیسمیهمرکزی

تایید1396042413960428DREAMWEAVERکریمیمریممرکزی

1396042413960428جعفریکبریمرکزی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396042413960428خلیلی درمنیالهاممرکزی
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید



تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428مرادیانفاطمهمرکزی

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428رفیعینسرینمرکزی

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428قاسمی پورمریممرکزی

تاییدحجم سازی1396042413960428عباسیزینتمرکزی

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427عباسی ذولهزینبمرکزی

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396042413960428غالمیبانومرکزی

تاییدطراحی مقدماتی1396042413960428فرهادیزهرهمرکزی

تاییدعکاسی دیجیتال پرتره1396042413960428مشهدیحمیدمرکزی

تایید1فرز کاری سطح  1396042413960504مقصودیاصغرمرکزی

تاییدمولد قدرت ماشین های کشاورزی پیشرفته1396042413960427غیاثی معینعباسمرکزی

1396043113960504عطاریانشهیده خاتونمرکزی
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تاییدLSمقدماتی 1396043113960503PLCعشقعلیعلیمرکزی

تاییداصول طراحی معماری1396043113960503افسریمجیدمرکزی

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504موسویسعیدهمرکزی

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504میرزائینجمهمرکزی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503حسینیمهدیمرکزی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503زارعیرضامرکزی

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503نادریحمیدمرکزی

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396043113960504غالمیبانومرکزی

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504عباسیزینتمرکزی

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504فرهادیزهرهمرکزی

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503پیروز فرسروشمرکزی

تایید(ECU)مبانی برنامه نویسی درمیکروکنترلرهای خودرو1396043113960503زاهدی دوستایرجمرکزی

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504روشنطیبهمرکزی

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCاحمدیداریوشهرمزگان

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCدهقانی سلطانیامیرهرمزگان

تاییدA مقدماتی 1396041013960414PLCسهرابی دوالبانمهدیهرمزگان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413حاج حسینیعیسیهرمزگان

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396041013960413قاسمیصادقهرمزگان

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396041013960421ذاکری درباغیمحمدهرمزگان

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413 امانیرضاهرمزگان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413حسینیسید علی اصغرهرمزگان

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396041013960414محمدیعایشههرمزگان

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413تقی زاده فردسید محسنهرمزگان

تایید1ابزار تیز کنی 1396041713960421حمیدیبابکهرمزگان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420جلیلیابراهیمهرمزگان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420رنجبریمریمهرمزگان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420زارعیسمیههرمزگان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420عامری پوررامینهرمزگان

تاییدآشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی1396041713960420عامری زادهرضاهرمزگان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420حسینیسید علی اصغرهرمزگان

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1396041713960420معین نیاکاظمهرمزگان

تایید1برق خودرو 1396041713960420بهنامیاصغرهرمزگان

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421اطالعفوزیههرمزگان

تاییدتدوین با پریمیر1396041713960421غالمیاحمدهرمزگان

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396041713960421لشکری بندری پورعصمتهرمزگان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420تقی زاده فردسید محسنهرمزگان

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396041713960420قاسمیصادقهرمزگان

1396041713960421رحیمی شادعبداهللهرمزگان
لحیم کاری سخت بر رو یآلیاژهای آهنی و غیر آهنی 

WEBR1
تایید



تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCاحمدیداریوشهرمزگان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCحسینیسید مهدیهرمزگان

تاییدB مقدماتی 1396042413960428PLCمعین نیاکاظمهرمزگان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428رنجبریمریمهرمزگان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428زارعی کلوئیسمیههرمزگان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428عامری پوررامینهرمزگان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428عامری زادهرضاهرمزگان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427بهنامیاصغرهرمزگان

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427جلیلیابراهیمهرمزگان

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396042413960427حسینیسید علی اصغرهرمزگان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427حاج حسینیعیسیهرمزگان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427ضرغام نیاوحیدهرمزگان

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396042413960427قاسمیصادقهرمزگان

تایید1396043113960503LOGOاحمدیداریوشهرمزگان

تایید1396043113960503LOGOرضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان

تایید1396043113960503LOGOمعین نیاکاظمهرمزگان

تایید2برق خودرو  1396043113960503امیری دوماریمحسنهرمزگان

تایید2برق خودرو  1396043113960503بهنامیاصغرهرمزگان

تایید2برق خودرو  1396043113960503جلیلیابراهیمهرمزگان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503حاج حسینیعیسیهرمزگان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503ضرغام نیاوحیدهرمزگان

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396043113960503کمالیعلی اصغرهرمزگان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504پسندی پورسولمازهرمزگان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504رنجبریمریمهرمزگان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504کرمپوررادسجادهرمزگان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicملکیحسینهمدان

تایید                              +1396041013960414CompTIA - Networkاحمدی حشمتیهنسرینهمدان

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396041013960414گودرزیزهراهمدان

تاییداتصاالت چوبی1396041013960414لطفی می آبادیمریمهمدان

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396041013960413گودرزدشتیسلمانهمدان

تاییدروشهای ارائه مطلب1396041013960414رضایی صابرمهدیهمدان

تاییدو برنامه کنترل پایداریABSسیستم ضدبلوک ترمز 1396041013960413فاطمی یارسیعیدهمدان

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396041013960414کاوهآفاقهمدان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413آقاییابوالحسنهمدان

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413شاهسوندیرسولهمدان

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413نادریصالحهمدان

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396041013960413طباطباییسید حسینهمدان

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی1396041013960413سیفعلیرضاهمدان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421سهرابی فردفرح نازهمدان

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421کریمیفاطمههمدان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200حمزه ئیعادلهمدان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200زائری بهروزرضاهمدان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200مرادطلبمحمدهمدان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200مقدسیعباسهمدان

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200موسویسیدپرویزهمدان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420باقریحمیدهمدان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420دوستخواهحمیدهمدان

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396041713960420سلگیسعیدهمدان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420رضایی صابرمهدیهمدان

تاییدسیستم اعالم حریق1396041713960420حیدریسحرهمدان

تاییدطب سنتی1396041713960420قاسمی ارادتشهالهمدان



تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421مطلبیفاطمههمدان

تاییدعکاسی پیشرفته1396041713960421نژادزندیهمریمهمدان

تاییدکابلهای توزیع و اصول نصب، بهره برداری و انتخاب1396041713960420نجفیمصطفیهمدان

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1396041713960421گمارمرضیههمدان

تاییدمبانی رنگ1396041713960421گودرزیزهراهمدان

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421جعفریصفوراهمدان

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396041713960421حامیانسمیراهمدان

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1396041713960421انصاریلعیاهمدان

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421ترابیانپورانهمدان

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی1396042413960428سهیلیاصغرهمدان

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428محمدیروح الههمدان

تاییدپرسکاری چوب1396042413960428لطفی می آبادیمریمهمدان

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1396042413960427حق پرستمناهمدان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427باقریحمیدهمدان

تایید1مولد قدرت 1396042413960427فاطمی یارسعیدهمدان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503 حمزه ئیعادلهمدان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503پیغمبریارشهمدان

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503موسویسیدپرویزهمدان

تایید2برق خودرو  1396043113960503حصارخانیمحمدهمدان

تایید2برق خودرو  1396043113960503فاطمی یارسعیدهمدان

تاییدبنای سفت کار1396043113960503دی آبادیامیدهمدان

تاییدتکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396043113960504آل طاهاسید مسعودهمدان

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396043113960504کاوهآفاقهمدان

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396043113960503کزازیخدیجههمدان

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396043113960504حق پرستمناهمدان

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396043113960504شریفی تراباعظمهمدان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504سعیدی نژادشهالهمدان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504شهبازیامین دختهمدان

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504علی محمدیشهرزادهمدان

تایید1396041013960414CCNA course2 router basicابرقوییمریمیزد

تایید1396041013960414SQL SERVER 2012نجاری طزرجانیفاطمهیزد

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396041013960414روحی پناهعبدالرسولیزد

تایید(Module T3)جوشکاری تیگ بر روی فوالد کربنی ساده  1396041013960414اکرمی ابرقوییعلییزد

تاییدسیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی1396041013960413نصرتی ابرقوییمحسنیزد

تاییدشلوار دوزی1396041013960414زارعنسرینیزد

تاییدشلوار دوزی1396041013960414صادقی بخیمهدیهیزد

تاییدشلوار دوزی1396041013960414هادیانزکیهیزد

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1396041013960413افضلیمصطفییزد

تاییدقالیبافی مقدماتی1396041013960414عطاالهیفاطمهیزد

تاییدACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1396041013960413محمدزادهعباسیزد

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1396041713960421صادقی بخیمهدیهیزد

تایید1396041713960420PLC-STEP7-1200ابویی مهریزیمحمد علییزد

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420برزگری بافقیاحمدیزد

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420جهانبانیحسینیزد

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420حاجی ده آبادیمحمدعلییزد

تاییدآبگرمکن های خورشیدی1396041713960420رشیدیحسینیزد

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396041713960420معصومیالهامیزد

تاییدHTMLکد نویسی 1396041713960421رفیعی مجومرداعظمیزد

تایید(مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی 1396041713960421دهقانی اشکذریمحمد حسینیزد

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396041713960421زارعنسرینیزد

تاییدنقشه خوانی درخودرو1396041713960421رحیمیمحمدیزد



تایید1396042413960428DREAMWEAVERاحمدیمینایزد

تایید1396042413960428DREAMWEAVERموسوی پور منشادیبی بی طیبهیزد

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428فالحتیفرزانهیزد

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396042413960428کالنتریسارهیزد

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427حسینیاشرف الساداتیزد

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427زارع بیدکیفهیمهیزد

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427فردوسیانفاطمهیزد

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427محزون زادهسعیدهیزد

تاییدرودوزی های سنتی1396042413960427هادیانزکیهیزد

تایید206سیستم ترمز وتعلیق پژو1396042413960427زینلی حاجی ابادیمهدییزد

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396042413960427دهقانی اشکذریمحمد حسینیزد

تایید دوربین های مدار بسته1396043113960503راستیمحمدرضایزد

1396043113960504ابرقوییمریمیزد
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

1396043113960504مهدوی زادهسمانهیزد
CCNA COURSE 2 CONFIGRANTION 

SWITCH ROUTER BSIC
تایید

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504دهقانزادهسکینهیزد

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504عظیمی ابرقوییالله السادتیزد

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504فالح بافقینجمهیزد

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396043113960504محزون زادهسعیدهیزد

تاییدپنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک1396043113960503افضلیمصطفییزد

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1396043113960503حسینیمحمدرضایزد

تایید(کار روی مانکن)موالژ 1396043113960504امینی بهابادیصدیقهیزد

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396043113960504خلیلیفخرالساداتیزد

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396043113960504خادم رضویهمهنازیزد


