
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت 

ثبت نام

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkشیرینینیراذربایجان شرقی1

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkولی پورعلیرضااذربایجان شرقی2

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510پاشاییناصراذربایجان شرقی3

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510خمسهءجباراذربایجان شرقی4

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی5

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی6

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510رضائیحبیباذربایجان شرقی7

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509آقایینادراذربایجان شرقی8

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509صولتیکریماذربایجان شرقی9

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510زندییوسفاذربایجان شرقی10

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509اسد زادهزین العابدیناذربایجان شرقی11

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509تشهدجمالسپیدهاذربایجان شرقی12

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010قمری آهقسید نویداذربایجان شرقی13

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی14

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517تقی پوراحمداذربایجان شرقی15

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517عبدلیاکبراذربایجان شرقی16

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516عزیزیتقیاذربایجان شرقی17

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی18

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516نقوی قراتلومجیداذربایجان شرقی19

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516فرضعلیزاده رواسجانبابکاذربایجان شرقی20

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515بیداری کلیبر منصور اذربایجان شرقی21

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515خانالری حاج عوض لوخدیجهاذربایجان شرقی22

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی23

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516جاللیعلیرضااذربایجان شرقی24

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516فرهادی اشتلقوحیداذربایجان شرقی25

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی26

1397051313970517اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی27
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی28
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517پورحسنمحمداذربایجان شرقی29
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517ثابت قدمحسیناذربایجان شرقی30
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی31
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517حسن پوریوسفاذربایجان شرقی32
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517خمسهءجباراذربایجان شرقی33
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517رضائیحبیباذربایجان شرقی34
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517روشنیعلیاذربایجان شرقی35
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517شکاری خانیانیمجیداذربایجان شرقی36
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397دعوتنامه مرداد ماه 



1397051313970517صمدزمینیرحیماذربایجان شرقی37
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی38
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517قادری هرویجعفراذربایجان شرقی39
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517کریمیکریماذربایجان شرقی40
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

1397051313970517نعمتی فردوحیداذربایجان شرقی41
اجرا در )AUTODESK-INVENTORطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(استان آذربایجانشرقی
تایید

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517رادآرزواذربایجان شرقی42

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516سعید آبادیانمحموداذربایجان شرقی43

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی44

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516شفاعتی ممقانیقاسم اذربایجان شرقی45

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516همت جومحمودعلیلوبهروزاذربایجان شرقی46

تاییدکاشی کاری1397051313970517آقایینادراذربایجان شرقی47

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی48

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516صیدیجواداذربایجان شرقی49

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517محمدحسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی50

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524محمد حسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی51

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523صفریحسناذربایجان شرقی52

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523خداییعلیاذربایجان شرقی53

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523قویدلساساناذربایجان شرقی54

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی55

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523مهدویجعفراذربایجان شرقی56

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی57

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524نوریابوالفضلاذربایجان شرقی58

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523عبدلیاکبراذربایجان شرقی59

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی60

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523همت جومحمودعلیلوبهروزاذربایجان شرقی61

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی62

تایید1397052713970530PHOTO SHOPنوریابوالفضلاذربایجان شرقی63

تایید1397052713970530PHOTO SHOPولی پورعلیرضااذربایجان شرقی64

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی65

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530اصغری فاضلرقیهاذربایجان شرقی66

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530آقایینادراذربایجان شرقی67

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530احبابمریماذربایجان شرقی68

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530داداشی خالصبهراماذربایجان شرقی69

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530شکوهی نیاعلیاذربایجان شرقی70

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530جاللیعلیرضااذربایجان شرقی71

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530فرهادی اشتلقوحیداذربایجان شرقی72

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkرستمیفاطمهاذربایجان غربی73

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510الهیاری تکانتپهمحمدرضااذربایجان غربی74

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510کریم دختمحموداذربایجان غربی75

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509رحمانیحمیداذربایجان غربی76

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی77

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509فرزانهیاشاراذربایجان غربی78

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509نعمتیخسرواذربایجان غربی79

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509وطنیرضااذربایجان غربی80

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010شمسیمهدیاذربایجان غربی81

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516امیدیسیف الدیناذربایجان غربی82



تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517شیخ آقاییاسرین اذربایجان غربی83

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517ولی زادهراحلهاذربایجان غربی84

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516خوشوقتهیمناذربایجان غربی85

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516مقدم شبیلو ی علیاوحیداذربایجان غربی86

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517سلیمانیشهنازاذربایجان غربی87

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517جهاندیدهساماناذربایجان غربی88

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517سبزه چیسحراذربایجان غربی89

تایید1397052013970524C#.NETطالبیانفرزانهاذربایجان غربی90

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524ولی زادهراحلهاذربایجان غربی91

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523محمودیان محمودحقعبدالقادراذربایجان غربی92

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524خلیل لویاسیناذربایجان غربی93

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524کریم دختمحموداذربایجان غربی94

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523عبداله زادهمظفراذربایجان غربی95

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523فرزانهیاشاراذربایجان غربی96

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523نعمتیخسرواذربایجان غربی97

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524خانعلیلورقیهاذربایجان غربی98

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524شهباززاده مقدمحمیدهاذربایجان غربی99

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530زمانی هوالسوپریسااذربایجان غربی100

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530نوروزی گوزللوفاطمهاذربایجان غربی101

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530سبزه چیسحراذربایجان غربی102

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530مختاریانرقیه اذربایجان غربی103

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530برزنجیسیده طوبیاذربایجان غربی104

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی105

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی106

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530نجیب فرعلیاذربایجان غربی107

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی108

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530رحمانیحمیداذربایجان غربی109

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی110

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی111

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530تنیدهمجتبیاذربایجان غربی112

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530عباسی محمداذربایجان غربی113

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkعسگریهاجراردبیل114

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510اسمعیلی احمد آبادیعلیاردبیل115

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510رخشیدنمنصوراردبیل116

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509نصیری ترزنقجواداردبیل117

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509کوهی شوردرقبهروزاردبیل118

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509ماهر بیگدیلوعلیاردبیل119

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509باالئیمحمدرضااردبیل120

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل121

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510خوشنوازفیروزاردبیل122

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510نصیرزاده فردکنچوبهعبدالرحیماردبیل123

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509اسداللهی کوالنیولیاردبیل124

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509شیرین زادهداوداردبیل125

تاییدمبانی رنگ1397050613970510رمضانی گرمیزینباردبیل126

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509سلیمانیانزهرااردبیل127

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516پارساآرخازلوحمیدهاردبیل128

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516شاکرمرضیهاردبیل129

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516ممی زادهوحیداردبیل130

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517زند گیگلواسالماردبیل131

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516اعترافیسعیداردبیل132

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516کیانی وراغولافشیناردبیل133



تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517حسین اوغلی شیرین اردبیل134

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517نوری پیرایواتلورعنااردبیل135

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517مرادیانآرزواردبیل136

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516ماهر بیگدیلوعلیاردبیل137

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517دسینه کوه کنار اقدساردبیل138

تایید1397052013970524C#.NETعطائیمجیداردبیل139

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524حسین اوغلیشیریناردبیل140

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523بهروزداوراردبیل141

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523آزادنرگساردبیل142

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524عموییعلیاردبیل143

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524رحمانی گرمیراضیهاردبیل144

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524بدایتیزیبااردبیل145

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524هاشمیمهنازاردبیل146

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524دسینه کوه کناراقدساردبیل147

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523نصیری ترزنقجواداردبیل148

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524مرادیانآرزواردبیل149

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524محمدی نصر آبادمیالداردبیل150

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530باباییزهرااردبیل151

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530رحمانی گرمیراضیهاردبیل152

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530ایمانپور مغوانمهنازاردبیل153

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530غفارزاده عوریناهیداردبیل154

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530رمضانی گرمیزینباردبیل155

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601صالح زاده گرمه چشمهمجیداردبیل156

تایید1397050613970510DREAMWEAVERکیانیالهاماصفهان157

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510طالبی نجف آبادیحسنعلیاصفهان158

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509حیات داودیسید مهدیاصفهان159

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509عظیمیمسعوداصفهان160

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509قانعی فرافشیناصفهان161

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509نصر آزادانیسید حسناصفهان162

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510کاویانی ارانیعلیرضااصفهان163

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510توانگر ریزیحسناصفهان164

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510عباسی جوزدانیمجیداصفهان165

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509آقاسید جعفری مفردفهیمهاصفهان166

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509آقائیزهره اصفهان167

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509داناانسیه اصفهان168

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509فروغی ابریفریدهاصفهان169

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509قائدی هونجانیرقیهاصفهان170

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509قدمیطاهرهاصفهان171

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510کاظمیفاطمهاصفهان172

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509توسلی فارفانیاکبراصفهان173

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509موگوییفرشیداصفهان174

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510رحیمیشیوااصفهان175

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان176

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510آقابابائیایماناصفهان177

تاییدمبانی رنگ1397050613970510اکبرپوریمرضیهاصفهان178

تاییدمبانی رنگ1397050613970510شریفیالههاصفهان179

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509رحمتیانحسیناصفهان180

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510نصرمنشزهرااصفهان181

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509آقاییمهراناصفهان182

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509هیئت اصفهانیفرهاداصفهان183

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510راستگو دستجردیمینااصفهان184



تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510عشقیمژدهاصفهان185

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510معتمدی تهرانیمهدیاصفهان186

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010قیاسلوحبیبهاصفهان187

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010کیانی نکومهدیاصفهان188

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010گنجی فردناهیداصفهان189

1397051313970517MTCNAابراهیمیمهسااصفهان190 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524امیرشجاعیابراهیماصفهان191

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516خوش حسابزهرااصفهان192

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516قاضی نورسیدامیرحسیناصفهان193

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516حیات داودیسید مهدیاصفهان194

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516فرازبختنویداصفهان195

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516نواب منشجواداصفهان196

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516حسینیایرجاصفهان197

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516معمارسعیداصفهان198

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516مالئی اردستانیمحسناصفهان199

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524طاهریاحمداصفهان200

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515نادری نطنزیلیالاصفهان201

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516صفریانمحموداصفهان202

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517زمانی علویجهمرضیه اصفهان203

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517سمیعی کیاسمیهاصفهان204

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516تقوائیاسدالهاصفهان205

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517عزیزیمنصورهاصفهان206

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516نوروزیاسدالهاصفهان207

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517خیریفریداصفهان208

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517راستگو دستجردیمینااصفهان209

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517عشقیمژدهاصفهان210

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517فرح بخشلیالاصفهان211

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517کاظمیفاطمه اصفهان212

تایید1397052013970524C#.NETامامیسیدمجیداصفهان213

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012جلوانی اصفهانیمحمداصفهان214

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524میرزاعلیانپرویناصفهان215

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524آقاعلیحسیناصفهان216

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524جوادینفیسهاصفهان217

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524سلطانیانزهرهاصفهان218

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524عطایی محمدیسارهاصفهان219

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523پوربافرانیمحموداصفهان220

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523سلیمیان ریزیمحمدرضااصفهان221

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523صبوری فردخداداداصفهان222

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523خداییاصغراصفهان223

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان224

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523نجفی افوسیمهدیاصفهان225

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524ذاقلی تجرهمهیناصفهان226

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524لچینانیطیبهاصفهان227

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523ادریسی ارانیمحمداصفهان228

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523جبرائیلی ریزیمهدیاصفهان229

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524خرمیانحسیناصفهان230

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524زندوانیابوذراصفهان231

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524صادقیحسیناصفهان232

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524نصر آزادانیسید حسناصفهان233

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524سورانیبهراماصفهان234

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523حسینی دارانیفریبااصفهان235



تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523دهقانیمهدیاصفهان236

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523زمان پور بروجنیکامراناصفهان237

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان238

تایید1397052713970530PHOTO SHOPعمادی پورزهرهاصفهان239

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCرضادختمحسناصفهان240

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530نمدیان  مجردنرگساصفهان241

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530نمدیان مجردمریماصفهان242

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530سلطانیمهنازاصفهان243

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530سلیمانیاشرفاصفهان244

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530قاضی زاده احسائینوشیناصفهان245

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530توحیدیمریماصفهان246

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530ازادیحسیناصفهان247

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530آقاجانیان مبارکهمیترااصفهان248

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان249

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530فتحی گشنیگانیمحسناصفهان250

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530کاظمیعلیاصفهان251

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530آقاییمعصومهاصفهان252

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530سلحشورشهنازاصفهان253

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530طاهریبهجتاصفهان254

تاییدتراریوم1397052713970530امانیمجیداصفهان255

تاییدتراریوم1397052713970530فتاحیزهرا اصفهان256

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530رحیمی صادقمریماصفهان257

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530فروغی ابریفریدهاصفهان258

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530محمدی سیچانیمهشیداصفهان259

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان260

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530آقاییاکبراصفهان261

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان262

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530رضایی جندانیعباساصفهان263

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530جبرائیلی ریزیمهدیاصفهان264

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530الماسی زفرهرقیهاصفهان265

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530راونجیفاطمهاصفهان266

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530غفاریسعیداصفهان267

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530موسویصدیقه ساداتاصفهان268

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530جهانگردصغرااصفهان269

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530محمدی محمدیلیالاصفهان270

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530آقاجانیمحسناصفهان271

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530یاوریاسماعیلاصفهان272

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkحسینیسید قاسمالبرز273

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509گرجیمهرانالبرز274

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509آقا محمدی شندیپرویزالبرز275

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509پیشگاهیرضاالبرز276

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517سبزواریرامینالبرز277

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509فیروزیفرهادالبرز278

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510عموزادیرضاالبرز279

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509میرزاوندکامرانالبرز280

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524زمان زادمیناالبرز281

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524کالنتری محمود آبادیزهراالبرز282

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517پهلوانیعلی رضاالبرز283

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517رضاییروح الهالبرز284

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517گله بسیاریمهدیهالبرز285

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524دیر بازمحمد هادیالبرز286



تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517قربانیکاظمالبرز287

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517میالنیفرزادالبرز288

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516امیر حسینیحسنالبرز289

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517شیرازی میگونشبنمالبرز290

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517شهبازیاشرفالبرز291

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516زنگانهعلی اصغرالبرز292

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523عبدالملکیمعصومهالبرز293

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523همدانیعفتالبرز294

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524سیفیمرتضیالبرز295

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524گلی بیدگلیمحسنالبرز296

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523شوقیحجت الهالبرز297

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530قنبریحمیدالبرز298

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509منصوریانفروزانایالم299

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509غالمیفرهادایالم300

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509محسنیخدیجهایالم301

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510محمدی تبارمنیژهایالم302

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510هواسیهایدهایالم303

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509پورنصرتحسینایالم304

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509هواسیحسینایالم305

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517احمدیطاهرهایالم306

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517جمشیدیمنصورایالم307

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516انوری پورعبادالهایالم308

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516رمضانیعلیمردانایالم309

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516شفیعیمعصومهایالم310

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516کیانلوئیعلیایالم311

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516گل نظریمهتابایالم312

تاییدکاشی کاری1397051313970517چراغیانمجیدایالم313

تاییدکاشی کاری1397051313970517محسنیخدیجهایالم314

تایید1397052013970524C#.NETغفاریانصغریایالم315

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524دارایینسرینایالم316

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523چراغیانمحمدایالم317

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523فرهادیقاسمایالم318

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523مؤمنیمحمدایالم319

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530موسوی نسبسیده پروینایالم320

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530محسنیخدیجهایالم321

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530چراغیانمحمدایالم322

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530ناصریجوادایالم323

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر324

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509تنگستانیمحمدبوشهر325

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509دهقانیحیدربوشهر326

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509لیراویطاهرهبوشهر327

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509داودیابراهیمبوشهر328

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509عموییغالمحسینبوشهر329

تاییدمبانی رنگ1397050613970510حیاتیزلیخابوشهر330

1397051313970517MTCNAحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر331 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516بی باکاصغربوشهر332

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517کاشفیلیالبوشهر333

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516شمسی زاده حسین بوشهر334

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516عموییغالمحسینبوشهر335

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517حیاتیزلیخابوشهر336

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012کاشفیلیالبوشهر337



تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523هنرکارمحمد حسینبوشهر338

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530چاه شوریغالمحسینبوشهر339

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530هاشمی شبانکارهعبدالرسولبوشهر340

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523حیاتداودیصغریبوشهر341

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523انبارکیرستمبوشهر342

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524اکبریوحیدبوشهر343

تاییدتراریوم1397052713970530شیخیانیستارهبوشهر344

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530محتجباعظمبوشهر345

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530بایوجیههبوشهر346

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530نسترنطیبهبوشهر347

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530کاشفیلیالبوشهر348

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530فخریشهنازبوشهر349

تایید1397050613970510DREAMWEAVERپروصدیقهتهران350

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510رفیعیرضاتهران351

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510صادقی نیارکیمحمدرضاتهران352

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509مولوی کرکانمنوچهرتهران353

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509اسدی فروتقهمحمدباقرتهران354

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509یوسفی فشکیامیدتهران355

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509اسدیعلیرضاتهران356

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509رفیعیسید جلیل الدینتهران357

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509سعیدیعباستهران358

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517سمیع پور کوملهمحمد رضاتهران359

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509دالوندبهزادتهران360

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510باحقیقتعبدالغفورتهران361

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509ابراهیمیروح انگیزتهران362

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509صبحیمیثمتهران363

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509فهیمیمهدیتهران364

تاییدمبانی رنگ1397050613970510جلیلوندمریمتهران365

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509پیرمحمدزادهحسینتهران366

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509کرمانیعلیرضاتهران367

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509مسافریمحمد رضاتهران368

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510توکلی طرقیخدیجه تهران369

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510شهبازپور فرزانهتهران370

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010صبحیمیثمتهران371

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010فیض آبادیلیالساداتتهران372

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524خلیقیمحمدتهران373

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517باحقیقتعبدالغفورتهران374

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517خدامرادیمصطفیتهران375

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517سیرین آبادی فراهانیمجیدتهران376

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524احمدیانفریباتهران377

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524اسدیعلیرضاتهران378

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524برومند خشکبیجاریفاطمهتهران379

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524بهزادیمرجانتهران380

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524حاجی پوربیگوم قلعهپروانه تهران381

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524حجتیمیناتهران382

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524حسین زادهمحمودتهران383

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524حسینیسید محسنتهران384

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524حسینی پویامهدیتهران385

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524زمانی محمدحسنتهران386

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524سارانیامیرتهران387

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524صالحی خواهبهنازتهران388



تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524غالمی نهوجیلیالتهران389

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524قربانیسمانهتهران390

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524قشقاییرضاتهران391

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524متوسلیانمجتبیتهران392

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524محمدیلیال تهران393

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524ملک سیاه چشممحمدرضاتهران394

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524نریمانیاحمدتهران395

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524نصرالهی ثمرینیوسفتهران396

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524نصیر شعیبیفهیمهتهران397

تایید(اجرا در استان تهران)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397051313970524یزدانیحسینتهران398

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516مشهدیمعصومهتهران399

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516صفرپورعبدالهتهران400

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516قطب محمدیداودتهران401

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516نیک جوپیوندتهران402

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515خانجانیرقیهتهران403

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515علی مردانی شهربابکینرگستهران404

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517بکائی زوارهعفتتهران405

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523امینیفرشادتهران406

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523قاسمی خیرآبادیروح اهللتهران407

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523کوهستانیقاسمتهران408

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523مهمیوندمحمدرضاتهران409

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516آخرتی بهابادیحسنتهران410

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517کریم حقیپریساتهران411

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517بختیاریحمید رضاتهران412

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516رضایی گرجانمهدیتهران413

تاییدکاشی کاری1397051313970517ضیغمیمحمد رضاتهران414

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517عرش وزانعلیتهران415

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516نوروزیحسینتهران416

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524بکایی زوارهعفتتهران417

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524سمیع پور کوملهمحمد رضاتهران418

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524صادقیمحمودتهران419

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524صادقی نیارکیمحمدرضاتهران420

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524شاه محمدیزهراتهران421

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524بقایی جلیل تهران422

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530جلیلی مهدی تهران423

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523توسلیمحمد حسنتهران424

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523دولتیفاطمهتهران425

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524کریم زادهلطیفهتهران426

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524صبحیمیثمتهران427

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523جبلهعلی اکبرتهران428

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523موسویمیررسولتهران429

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524موسویسیده سمیهتهران430

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524اسماعیلیغالمرضاتهران431

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524دالوندبهزادتهران432

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524ورجاوندفرزادتهران433

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523جودیجعفرتهران434

تایید1397052713970530PHOTO SHOPزمانی رادشرارهتهران435

تایید1397052713970530PHOTO SHOPصنیعیرایناکتهران436

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCحسینی پویامهدیتهران437

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530اسدیعلیرضاتهران438

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530توکلی طرقیخدیجهتهران439



تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530شهبازپور فرزانهتهران440

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530علی مردانی شهربابکینرگستهران441

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530قاسم واسعیجمیلهتهران442

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530دیوارگرکاظمتهران443

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530بقائیجلیلتهران444

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530اسدی فروتقهمحمدباقرتهران445

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530قاسم پور لیالتهران446

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530ابراهیمیروح انگیزتهران447

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530جامیموسیتهران448

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530زمانیانداودتهران449

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530زنگانهمهدیتهران450

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530یوسفی فشکیامیدتهران451

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530موسویسیده سمیهتهران452

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530مهاجرحسینتهران453

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530میریفاطمه ساداتتهران454

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530آخرتی بهابادیحسنتهران455

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری456

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری457

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516رستگارحسینچهارمحال و بختیاری458

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516هاشمی دزکیهادیچهارمحال و بختیاری459

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری460

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516امیدی ارجنکیمجیدچهارمحال و بختیاری461

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012رئیسی دستگردیآصفچهارمحال و بختیاری462

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری463

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری464

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524خدریسجادچهارمحال و بختیاری465

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523صیدالی جوانمردیمحمودچهارمحال و بختیاری466

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری467

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523حبیبی خوئیحفیظ الهچهارمحال و بختیاری468

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523فتاحیانمحسنچهارمحال و بختیاری469

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523صادقی فردپرویزچهارمحال و بختیاری470

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524صفاری خوزانیمحبوبهچهارمحال و بختیاری471

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524فرج زادهکبراچهارمحال و بختیاری472

تایید1397052713970530PHOTO SHOPحاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری473

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530جعفریطیبهچهارمحال و بختیاری474

تاییدتراریوم1397052713970530عیدی زاده ممسنی اصغر چهارمحال و بختیاری475

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530عبداللهیفرشتهچهارمحال و بختیاری476

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری477

1397051313970517MTCNAرئیسیآرشچهارمحال وبختیاری478 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509ابطحی نیاحمیدرضاخراسان جنوبی479

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509مشفقیرضا خراسان جنوبی480

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509پروانه جلیلیسید محسنخراسان جنوبی481

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510شجری الهامخراسان جنوبی482

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510عالمیفاطمهخراسان جنوبی483

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510مالکیعفتخراسان جنوبی484

تاییدمبانی رنگ1397050613970510قلمیساراخراسان جنوبی485

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509نوروزیباقرخراسان جنوبی486

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516شریفیزهراخراسان جنوبی487

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516بهشتیرضاخراسان جنوبی488

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516جواد زادهمرتضیخراسان جنوبی489

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی490



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517دلیرعلیخراسان جنوبی491

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524میرشاهیمعصومه خراسان جنوبی492

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523ودادامینخراسان جنوبی493

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523شریفیزهراخراسان جنوبی494

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی495

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523سنگچولی ثانیحسینخراسان جنوبی496

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی497

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524مهدی زادهفاطمهخراسان جنوبی498

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530ایدونمحبوبهخراسان جنوبی499

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530خسرویزهره خراسان جنوبی500

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی501

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530خداوردیعباسخراسان جنوبی502

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601دلیرعلیخراسان جنوبی503

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی504

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509پرستارحجت الهخراسان رضوی505

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509خبازمافی نژادمجیدخراسان رضوی506

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی507

اسماعیلخراسان رضوی508
نیک محمدی 

حسینی ئی
تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509رسولینجمه بیگمخراسان رضوی509

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509رهنمافرنوشخراسان رضوی510

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509ابراهیمیعلیخراسان رضوی511

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510خیاط باشیهادیخراسان رضوی512

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509اشرفیحسنخراسان رضوی513

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510کریمیفرشیدخراسان رضوی514

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی515

تاییدمبانی رنگ1397050613970510نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی516

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509واحدیسید رضاخراسان رضوی517

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510صبریحسن خراسان رضوی518

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510عجم زیبدروح الهخراسان رضوی519

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510صفائیآذرخراسان رضوی520

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510گلزاریافسانهخراسان رضوی521

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010سینائی فرمحمدخراسان رضوی522

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی523

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516ادهمیمژدهخراسان رضوی524

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516پرستارحجت الهخراسان رضوی525

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی526

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516فرازمندیمحسنخراسان رضوی527

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516محروقیسید امینخراسان رضوی528

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516ابراهیمیعلیخراسان رضوی529

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516زارع شحنهمحمودخراسان رضوی530

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516محتشمعلیرضاخراسان رضوی531

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516عابدمحمدخراسان رضوی532

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517بابازادهنسرینخراسان رضوی533

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523اشرفیحسنخراسان رضوی534

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516ملوندیعلیرضاخراسان رضوی535

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی536

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516حسین زادهعلیخراسان رضوی537

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی538

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی539

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی540



تاییدکاشی کاری1397051313970517محمدی مقدمحسینخراسان رضوی541

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517خرسندکتلرعلمدارخراسان رضوی542

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517رضوی تقویسیدسعیدخراسان رضوی543

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517نخعی مقدممسعودخراسان رضوی544

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517طاهریمعصومهخراسان رضوی545

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی546

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517هاشمیحلیمهخراسان رضوی547

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516موسویمحمدخراسان رضوی548

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517کسائی لقلقصدیقهخراسان رضوی549

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516انزواییآزادهخراسان رضوی550

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی551

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012عراقیزیبا خراسان رضوی552

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524حیاتیمحمدخراسان رضوی553

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524شاکریعلی نقیخراسان رضوی554

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی555

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی556

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524نویختمحمدتقیخراسان رضوی557

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523جهانگیر کاخکیمهدیخراسان رضوی558

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523خیاط باشیهادیخراسان رضوی559

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523صادق زادههاشمخراسان رضوی560

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523مردانینوید رضاخراسان رضوی561

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی562

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی563

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523عادلی بهارجوادخراسان رضوی564

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523جوادپورهایدهخراسان رضوی565

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523دوران پوریوسفخراسان رضوی566

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523صبریحسنخراسان رضوی567

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524سلیمانیمهدیخراسان رضوی568

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی569

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523محدثی عبدل آبادیمجیدخراسان رضوی570

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523محروقیسید امینخراسان رضوی571

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523نجفیمحمدخراسان رضوی572

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524چمبریحمیدرضاخراسان رضوی573

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524رمضانی نسبحسنخراسان رضوی574

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی575

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523عربانی دانارسولخراسان رضوی576

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524ساجدیمهدیخراسان رضوی577

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی578

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCاسدیمحمد مهدی خراسان رضوی579

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCصادق زادههاشمخراسان رضوی580

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCعباسیانمحمدخراسان رضوی581

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCنجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی582

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530ساالری ایوریزهراخراسان رضوی583

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530اسماعیلی ثانیطیبهخراسان رضوی584

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530قربانی یاقوتیمریم خراسان رضوی585

تاییدتراریوم1397052713970530زارع پورالهامخراسان رضوی586

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530ارجمندیخدیجهخراسان رضوی587

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530عزتیسعیدهخراسان رضوی588

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530فرازمندیمحسنخراسان رضوی589

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی590

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530سیاوشیمریمخراسان رضوی591



تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی592

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530خورشاهیجوادخراسان رضوی593

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530قهرمانیمیناخراسان رضوی594

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530عراقیزیباخراسان رضوی595

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530طاهریمعصومهخراسان رضوی596

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530پاکدلمهدیخراسان رضوی597

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530مردانینوید رضاخراسان رضوی598

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530نجفیمحمدخراسان رضوی599

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601حسینیسید حامدخراسان رضوی600

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601سیدیسیدمهدیخراسان رضوی601

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی602

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی603

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509حسین آبادیحسنخراسان شمالی604

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509کریمیکرمعلیخراسان شمالی605

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510شاهیمنیژهخراسان شمالی606

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510گرایلوکیانوشخراسان شمالی607

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509عابدیافسانهخراسان شمالی608

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510علیزادهحاتمخراسان شمالی609

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509هاشمیسید علیخراسان شمالی610

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509حمیدیمسعودخراسان شمالی611

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509رستمیعلیرضاخراسان شمالی612

1397051313970517MTCNAفیاضیمحمد خراسان شمالی613 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516اسکندریانعلیخراسان شمالی614

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517امانیتیمورخراسان شمالی615

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517حسن پورمهدیخراسان شمالی616

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516برزگرمهدیخراسان شمالی617

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524همای رضویامینخراسان شمالی618

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517براتیزهرهخراسان شمالی619

تاییدکاشی کاری1397051313970517سعادتیوحیدخراسان شمالی620

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517رستمیعلیرضاخراسان شمالی621

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516رجبیرضاخراسان شمالی622

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516حسن زادهنسیبهخراسان شمالی623

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524براتیزهرهخراسان شمالی624

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523حسین آبادیحسنخراسان شمالی625

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523عبدال زادهمحمدخراسان شمالی626

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524مهر جوئیعلیخراسان شمالی627

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی628

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523هاشمیسید علیخراسان شمالی629

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524صاحبی فرد زینب خراسان شمالی630

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523موسویصدیقهخراسان شمالی631

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523حسن زادهنسیبهخراسان شمالی632

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523رستمیعلیرضاخراسان شمالی633

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523امانیتیمورخراسان شمالی634

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523برزگرمهدیخراسان شمالی635

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530سعادتیوحیدخراسان شمالی636

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530کوهستانیفاطمهخراسان شمالی637

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی638

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530آرامعاقلهخراسان شمالی639

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530مهر جوئیعلیخراسان شمالی640



تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510پوینده مهرایمانخوزستان641

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510آراستهعبدالنبیخوزستان642

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510بالیدهنرجسخوزستان643

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510عادلپورسعیدخوزستان644

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509طاهری نسبرائدخوزستان645

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509عبودزادهجعفرخوزستان646

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510خجسته فردمحبوبهخوزستان647

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509احمدی  نورالدین وندکاظمخوزستان648

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509کیانیایرجخوزستان649

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510راهداری اشمالیابراهیمخوزستان650

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510سالمتخلیلخوزستان651

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509منجزیالبرزخوزستان652

مریمخوزستان653
مهدی زاده شمس 

ابادی
تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509رستگارنگینخوزستان654

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510بهروزهزهراءخوزستان655

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010اکرمیمحمدخوزستان656

1397051313970517MTCNAاسمعیلیمجتبیخوزستان657 : MikroTik Certified Network Associateتایید

1397051313970517MTCNAداودی اهوازیموناخوزستان658 : MikroTik Certified Network Associateتایید

1397051313970517MTCNAفتحینرگسخوزستان659 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524منصوری اصلعبدالرضاخوزستان660

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517کعب عمیرفاضلخوزستان661

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517منجزیالبرزخوزستان662

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516الهامیالههخوزستان663

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516که کشانمائدهخوزستان664

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516سیاحینصرهخوزستان665

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524حیاتیان نسبماشاءالهخوزستان666

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524راهداری اشمالیابراهیمخوزستان667

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524سالمتخلیل خوزستان668

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515البوغبیشفاطمهخوزستان669

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515رستگارنگینخوزستان670

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517آبتینبهجتخوزستان671

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517بسی وندمریمخوزستان672

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517علی زادهنرگسخوزستان673

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517منصوریخدیجهخوزستان674

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517منصوریمناخوزستان675

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516رشیدیمصطفیخوزستان676

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517عندلی زادهحمیدهخوزستان677

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516عالی پور احمدیعصمت خوزستان678

تاییدکاشی کاری1397051313970517آراستهعبدالنبیخوزستان679

تاییدکاشی کاری1397051313970517بالیدهنرجسخوزستان680

تاییدکاشی کاری1397051313970517خادمیغالمخوزستان681

تاییدکاشی کاری1397051313970517عادلپورسعیدخوزستان682

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517ترابیفاطمهخوزستان683

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517صابری فردسمانهخوزستان684

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517محمد زمانی پورامیرخوزستان685

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516احمدی  نورالدین وندکاظمخوزستان686

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516زیدانیمحمدخوزستان687

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516بزرگیروزیتاخوزستان688

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516بهوندینریمانخوزستان689



تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516شهبازنیامریمخوزستان690

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517آل موسیبی بی کبریخوزستان691

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517جرفیزینبخوزستان692

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517خوشهعصمتخوزستان693

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517رشدرشیدیسعیدهخوزستان694

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517عراقی اهوازیناهیدخوزستان695

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517موسویزینبخوزستان696

تایید1397052013970524C#.NETالبوغبیشفاطمهخوزستان697

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012فتحینرگسخوزستان698

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524جمالیانروزیتاخوزستان699

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524کیارسی توران خوزستان700

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523رجب زادهابر اهیمخوزستان701

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523شمیل پورعبدالکریمخوزستان702

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524نژاد حسینیسید علیخوزستان703

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523میرزائیزهرهخوزستان704

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524فردی پورکیانوشخوزستان705

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523باوی فردحبیبخوزستان706

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523پیروزفرسروشخوزستان707

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523حقیقت وندحمیدخوزستان708

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523زیرک قشقاییمحمودخوزستان709

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523فرحانیحسینخوزستان710

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530شمی پورمحمد رضاخوزستان711

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530عباسی فردنجمخوزستان712

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523زیدیسیده زینبخوزستان713

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523الهامیالههخوزستان714

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523محمد زمانی پورامیرخوزستان715

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524فالحتیخدیجهخوزستان716

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523شمیل پورمهدیخوزستان717

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523صوفیعارفخوزستان718

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524بلمچیشقایقخوزستان719

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524پورعوض اهرمیالهامخوزستان720

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524نواصرامینخوزستان721

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523سرخی زادهمحمدخوزستان722

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524آبتینبهجتخوزستان723

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524نفرسفیددشتیالهامخوزستان724

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523غالمپورامینخوزستان725

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523کیانیاسحاقخوزستان726

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524داودیشهرام خوزستان727

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524عاشوری مفردوهبخوزستان728

تایید1397052713970530PHOTO SHOPالبوغبیشفاطمهخوزستان729

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCرایگانرضاخوزستان730

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCیوسفیروح اهللخوزستان731

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530بلمچیشقایقخوزستان732

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530حقیقت وندحمیدخوزستان733

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530خجسته فردمحبوبهخوزستان734

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530شمیل پورعبدالکریمخوزستان735

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530عاشوری مفردوهبخوزستان736

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530پاالشمحسنخوزستان737

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530محمدی پناهمحمدحسینخوزستان738

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530ارستفاطمهخوزستان739

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530عرفانی نیالیلیخوزستان740



تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530بچارینرگسخوزستان741

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530بچاریماجدهخوزستان742

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530پریشانی فروشانینسرینخوزستان743

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530حسنی بهادرزهراخوزستان744

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530زایر چیمعصومهخوزستان745

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530سحر خیززهراخوزستان746

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530شاکرمیفاطمهخوزستان747

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530فرحانی کیانادیاخوزستان748

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530هاشمیاعظمخوزستان749

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530وزیری شمسفاطمهخوزستان750

تاییدتراریوم1397052713970530بزرگ فربی تاخوزستان751

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530عادلپورسعیدخوزستان752

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530عزیزی مقدمم ژگانخوزستان753

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530شمیل پورمهدیخوزستان754

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530نجاتیطاوسخوزستان755

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530بزرگیروزیتاخوزستان756

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530بهوندینریمانخوزستان757

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530صوفیعارفخوزستان758

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509برزگرحسینزنجان759

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510توکلیزهرازنجان760

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510عزیزیمهناززنجان761

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517ذوالقدرمحمدزنجان762

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509زمانیحسینزنجان763

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510ستودهرشیدزنجان764

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509فقیه رادهمازنجان765

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509یادگاریشهرامزنجان766

1397051313970517MTCNAمحمدیمینازنجان767 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524توکلیزهرازنجان768

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516حیدریکامرانزنجان769

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517عزیزیمعصومهزنجان770

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516شیرمحمدیمیثمزنجان771

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517رجبیحبیبهزنجان772

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517مهدیونحیدرزنجان773

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516محمدیرضازنجان774

تاییدکاشی کاری1397051313970517شکوهینسرین زنجان775

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516مهدی پورمحمدزنجان776

تایید1397052013970524C#.NETیادگاریشهرامزنجان777

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524قائمیسیما زنجان778

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524معظمیمریم زنجان779

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524نقی لومهناززنجان780

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523برزگرحسینزنجان781

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523خانیلیالزنجان782

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523منصوریمجتبیزنجان783

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523آزادخداکرمزنجان784

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530حیدریپیامزنجان785

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530دوستانیرامینزنجان786

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530طاهریمیثمزنجان787

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530قزلباشحسینزنجان788

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530زنگنهمجتبیزنجان789

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530نظریعلیزنجان790

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530دشتکیرحیمزنجان791



تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509چلوویانحامدسمنان792

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509سلمانیداودسمنان793

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509حسینیسیداسمعیلسمنان794

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509عجمیمحمدسمنان795

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509مدرسیرضاسمنان796

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509همتیفاطمهسمنان797

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510پلنگیمعصومهسمنان798

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510کمندیالههسمنان799

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509کرامتیمحمد رضاسمنان800

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010تندهمهدیسمنان801

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516قربانیسمانهسمنان802

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524پلنگیمعصومهسمنان803

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517امیدوارصدیقهسمنان804

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517نظامیسکینهسمنان805

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517کریمیزهراسمنان806

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517نوراییالهامسمنان807

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516غمزهمجیدسمنان808

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516قلچ لیعباسسمنان809

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517اکبریاکبرسمنان810

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516بهمنیجوادسمنان811

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524نظامیسکینهسمنان812

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524صمدیانعلیرضاسمنان813

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523جوادی مقدمعلیرضاسمنان814

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523امینی درونهمحمدسمنان815

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524امیدوارصدیقهسمنان816

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524خلیل نژادیسمیهسمنان817

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524باقری رادمحمد حسین سمنان818

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530حسنیعادلهسمنان819

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530طباطباییانعطیه الساداتسمنان820

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530نظامیسکینهسمنان821

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530قاسمیانمریمسمنان822

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530عبدوسامیرسمنان823

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530کطولیمحمدسمنان824

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530حسن ابادیامرالهسمنان825

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530دارائیمهدیسمنان826

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkخسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان827

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkرودینیحواسیستان و بلوچستان828

تایید1397050613970510DREAMWEAVERبلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان829

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان830

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509گزمه اعظم سیستان و بلوچستان831

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509موسی زهیمحمد رسولسیستان و بلوچستان832

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان833

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510افشارینرگسسیستان و بلوچستان834

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان835

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان836

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510کیخامحمدسیستان و بلوچستان837

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان838

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان839

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509شاهگلی میرزهرا سیستان و بلوچستان840

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان841



تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان842

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517نژاد پورعادلسیستان و بلوچستان843

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان844

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517رودینیحواسیستان و بلوچستان845

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان846

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516موسی زهیمحمد رسولسیستان و بلوچستان847

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان848

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515میری مقدم کلوخیسمیه سیستان و بلوچستان850

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان851

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516پیری ابراهیم سیستان و بلوچستان852

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان853

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516ایران نژادعبدالسالمسیستان و بلوچستان854

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516کیخامحمدسیستان و بلوچستان855

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517خسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان856

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان857

تایید1397052013970524C#.NETرودینیحواسیستان و بلوچستان858

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012توان پورمریمسیستان و بلوچستان859

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012میرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان860

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان861

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان862

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523کیخامحمدسیستان و بلوچستان863

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524ایجباریطاهرهسیستان و بلوچستان864

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان865

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530نژاد پورعادلسیستان و بلوچستان866

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان867

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524عنانیزینبسیستان و بلوچستان868

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان869

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523پودینهحسینسیستان و بلوچستان870

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان871

تایید1397052713970530PHOTO SHOPابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان872

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان873

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان874

تاییدتراریوم1397052713970530بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان875

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530جانبازیفاطمه زهراسیستان و بلوچستان876

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان877

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530نژاد بندانیکبریسیستان و بلوچستان878

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530موسی زهیمحمد رسولسیستان و بلوچستان879

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان880

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530کمحاجی امانسیستان و بلوچستان881

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان882

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601ریگیاسدالهسیستان و بلوچستان883

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان884

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkپورباقرنفیسهفارس885

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkپورباقرآرمینفارس886

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkترنج زرپروانهفارس887

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509اسدیمحمد حسینفارس888

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510عاشوریعلی اصغرفارس889

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510سعیدپورمحمدرضافارس890

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509نگهبانقاسمفارس891

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509علی پورمهردادفارس892



تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509اکبریمحمدرضافارس893

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509تقی زاده  الکانیفاطمهفارس894

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509زادسرعبدالرضافارس895

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509عباسی کاظمفارس896

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس897

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509مستفیضیاعظمفارس898

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509ابراهیمیمهدیفارس899

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509حبیبیفرامرزفارس900

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510فرهادیفاطمهفارس901

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509زارعیمهتابفارس902

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509رئوفیفاطمهفارس903

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509سارانیریحانهفارس904

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510رنجبرندافارس905

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516زردشتمهدیفارس906

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516سارانیریحانهفارس907

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516مقامیعصمتفارس908

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524منصوریحمیدرضافارس909

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس910

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516تاج پیکرزهرافارس911

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516محمدیمهدیفارس912

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517ابراهیمیمهدیفارس913

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516خلیفهاصغر فارس914

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517ترنج زرپروانهفارس915

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516دهقانیدالهفارس916

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516زارعیمهتابفارس917

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524زراعتکارمحمدرضافارس918

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523قربانیابوالفضلفارس919

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516ارجمندجاللفارس920

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516کاظمی نیامصطفیفارس921

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517پیش آهنگلیالفارس922

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516احمدی خواه آرش فارس923

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516سلحشورجمشیدفارس924

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516دهقانیجمشیدفارس925

تاییدکاشی کاری1397051313970517کاظمیقاسمفارس926

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517رجبیمهسافارس927

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516زراعت پیشهعلیرضافارس928

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516شاهسوندیمحمد جوادفارس929

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524غالمی شهرآبادیجلیلفارس930

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524غالمیمرضیهفارس931

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523فارسیعلیفارس932

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524پیش آهنگلیالفارس933

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523جوکارعلیفارس934

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524جاویدجهرمیمحمد حسینفارس935

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524جوانبخت قهفرخیخاطره فارس936

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524زارعیان جهرمیعبدالعلیفارس937

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524شرفمحمدرضافارس938

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523امیریداودفارس939

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523بردبارعبدالهفارس940

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523فرهادیفاطمهفارس941

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523شریعتی نسبمحمدفارس942

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523مرادی عملهچمرانفارس943



تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524دانشورزهرهفارس944

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524سجادیراضیه ساداتفارس945

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524عربزهرافارس946

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524ایزدشناس جهرمیحسینفارس947

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524رضا نژادفردعبدالخالقفارس948

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524زارعیداریوشفارس949

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524قناعت پیشه سنانیعبدالرسولفارس950

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524قهرمانزادهعلیرضافارس951

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524عاشوریعلی اصغرفارس952

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523کریمی نیامحمد صادقفارس953

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523ابراهیمیمهدیفارس954

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524مقامیعصمتفارس955

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523دهقانیجمشیدفارس956

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523عباسیاحمدرضافارس957

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523محمدیمهدیفارس958

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523زراعت پیشهعلیرضافارس959

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523شاهسوندیمحمد جوادفارس960

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523الله زارمحمودفارس961

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523محمدیسجادفارس962

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524شریعتیاصغرفارس963

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCکنعانی اسماعیل فارس964

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530باستان پورغالمرضافارس965

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530پیش آهنگلیالفارس966

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530زارعیمحمودفارس967

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530زارعیداریوشفارس968

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530حسینیغالمفارس969

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530دهقانیجمشیدفارس970

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530فرهادیفاطمهفارس971

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530برامکیطاهرهفارس972

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530رستمی دندلوفیروزهفارس973

تاییدتراریوم1397052713970530پشنگهزهرافارس974

تاییدتراریوم1397052713970530عباسیاحمدرضافارس975

تاییدتراریوم1397052713970530عباسیکاظمفارس976

تاییدتراریوم1397052713970530مسعودی زهره فارس977

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530کاظمیقاسمفارس978

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530گورکانیفریدونفارس979

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530اکبرزادهغالمعباسفارس980

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530گلشنعلیرضافارس981

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530ولی زادهوحیدفارس982

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530حسینیسیده فاطمهفارس983

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530مسلمیصغرافارس984

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530حق پرستزین العابدینفارس985

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530کوشکیمحمد میالد فارس986

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530ابراهیمیمهدیفارس987

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509انصاری رامندینورالهقزوین988

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510کریماییتورانقزوین989

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509قنبریمحمدقزوین990

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517برمایونرضاقزوین991

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین992

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517مقدمکریمقزوین993

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524رحمانیمجیدقزوین994



تاییدپرسکاری چوب1397051313970516مهر افشارعاطفهقزوین995

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516موتابهاسعیدقزوین996

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517طاهرخانیمجیدقزوین997

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516نجف زادگان محمدقزوین998

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516رحمانیمجیدقزوین999

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524دیده بانمحمودقزوین1000

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524طاهرخانیمجیدقزوین1001

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523سازندهعلی اکبرقزوین1002

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523طاهرخانینادرقزوین1003

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523اصلی بیگیمصطفیقزوین1004

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523نجف زادگانمحمدقزوین1005

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530قنبریمحمدقزوین1006

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530ایوبیزهرهقزوین1007
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تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530محمد خانیعلیقزوین1009
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تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530اصلی بیگیمصطفیقزوین1011

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530فروغیامیرقزوین1012
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تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509صفدریمحمدعلیقم1014
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تاییدتراریوم1397052713970530برقعیسید فوادقم1122

تاییدتراریوم1397052713970530رضائیرضاقم1123

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509حسین پناهیتوفیقکردستان1124

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510ستایشنسرینکردستان1125

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509رضاییآرمانکردستان1126
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تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510زردوییجبرییلکردستان1128

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516عزیزیعطرینکردستان1129

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516موچانیامیرکردستان1130

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517سیدیارزوکردستان1131

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516طهماسبیفرزادکردستان1132

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523حاتمیجمال الدینکردستان1133

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523محمودیبهزادکردستان1134

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516رضاییمرتضیکردستان1135

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517فرجیخرامانکردستان1136

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012کریمپوربهارکردستان1137

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524فوالدیاکبرکردستان1138

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523صفریانفاطمهکردستان1139

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524ولی زادهملککردستان1140

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523طاهرآذرسلیمانکردستان1141

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523کاله قوچیبابککردستان1142

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524ایپکینسترنکردستان1143

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524مالکیسهیالکردستان1144

تایید1397052713970530PHOTO SHOPزارعیفریدهکردستان1145



تایید1397052713970530PHOTO SHOPویسیعبداهللکردستان1146

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCنگاریوحیدکردستان1147

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530معظمیحکیمهکردستان1148

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530نیازمندمسعودکردستان1149

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530افشاریانسهرابکردستان1150

تایید1397050613970510DREAMWEAVERرمضانی نژادفرشتهکرمان1151

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509گوریحسینکرمان1152

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509نژادآریاامینکرمان1153

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509بحرینیجوادکرمان1154

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509رودباریرضاکرمان1155

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517ارانسعیدکرمان1156

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517اسدیاراکرمکرمان1157

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517ایزدی کموئیسکینهکرمان1158

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517بنی اسدمجتبیکرمان1159

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517بیک زادمسعودکرمان1160

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517خواجه حسنیپژمانکرمان1161

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517خواجه حسنی رابرینجمهکرمان1162

تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517سلطانی نژادسهیال کرمان1163
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علی محمدی عبداله 
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تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517متصدی زرندیبتولکرمان1167
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تایید(اجرا در استان کرمان)1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397050613970517هاشمی نژادروح اهللکرمان1170

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510امامی پوراحسانکرمان1171

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510کاظمی پورنازیکرمان1172

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510متحدینراضیهکرمان1173
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تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510شفیعیمهرانکرمان1180
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تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517اماندادیبنیامینکرمان1184

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509قاسمیامینکرمان1185
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تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510ستوده نژادملیحهکرمان1187
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تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517حسین زاده دهقانیفاطمهکرمان1194



تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517دادگسترفاطمهکرمان1195
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تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516ثمره جاللییدالهکرمان1197
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تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516آرونحسینکرمان1202
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تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516گوریحسینکرمان1209
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تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524بهرامی رادمجتبیکرمان1211

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524کیانیشیماکرمان1212

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524رسولی مقدمصدیقهکرمان1213

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان1214

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523کامیابی ساردوهادیکرمان1215

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524حسین زادهمحمد جوادکرمان1216

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524صباغ زاده قصریاسماءکرمان1217

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523زینلی کرمانیابوطالبکرمان1218

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523مسعودیاحمدکرمان1219

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523امیری فرشته الساداتکرمان1220

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523ساالرکریمیزینبکرمان1221

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524اسدیاراکرمکرمان1222

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524شهیدی زرندیسمانهکرمان1223

تاییدروشهای ارائه مطلب1397052013970524موساییسیمین دختکرمان1224

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524امامی پوراحسانکرمان1225

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524متحدینراضیهکرمان1226

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523خواجه حسنینجمهکرمان1227

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523عاقلی گوکیمعصومهکرمان1228

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523مسعودیمحسنکرمان1229

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523رفیعی سربیژنمیثمکرمان1230

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523دهقانی سلطانیعباسکرمان1231

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524محمودی نیاحسینکرمان1232

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان1233

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530ایزدی کموئیسکینهکرمان1234

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530محمد حسنی جورنصرتکرمان1235

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530امیریعباسکرمان1236

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530غالمی پورزهراساداتکرمان1237

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530مؤمنی رق آبادیمهدیهکرمان1238

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530حسیبیملیحهکرمان1239

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530صباغ زاده قصریاسماءکرمان1240

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530تیموری فرمحسنکرمان1241

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530کامیابی ساردوهادیکرمان1242

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530آرانحسینکرمان1243

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530خواجه حسنی رابرینجمهکرمان1244

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530حسین زادهمحمد جوادکرمان1245



تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530گروهی ساردوارسالنکرمان1246

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530هاشمی نژادروح اهللکرمان1247

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530شفیعی اپوروارینجمهکرمان1248

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530ساالرکریمیزینبکرمان1249

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530نژادآریاامینکرمان1250

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530زینلی کرمانیابوطالبکرمان1251

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530محمودیاحمدکرمان1252

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601افشاری پورجلیلکرمان1253

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601حاجی زاده خنامانیزهراکرمان1254

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601محدثی زرندیمهدیهکرمان1255

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkیوسفیالهامکرمانشاه1256

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510امانی مجدحجت الهکرمانشاه1257

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510مبارکیمصطفیکرمانشاه1258

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509لرستانیمهدیکرمانشاه1259

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1260

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517بشیرینصور کرمانشاه1261

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517منصوری کریانیفرهادکرمانشاه1262

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509احمدیسیروسکرمانشاه1263

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509وطن پرستیفزادکرمانشاه1264

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010هاشمیمریم الساداتکرمانشاه1265

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516فرامرزیحسینکرمانشاه1266

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517عزیزیمریمکرمانشاه1267

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516وطن پرستیفرزادکرمانشاه1268

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517منصوریزهراکرمانشاه1269

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516ظاهریشایانکرمانشاه1270

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516مبارکیمصطفیکرمانشاه1271

تاییدکاشی کاری1397051313970517امانی مجدحجت الهکرمانشاه1272

تاییدکاشی کاری1397051313970517پاداشفریدهکرمانشاه1273

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517محمدیجوانمیرکرمانشاه1274

تایید1397052013970524C#.NETرضائی بی ابریعباسکرمانشاه1275

تایید1397052013970524C#.NETعباسیطاهرهکرمانشاه1276

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012پشوتنشهرامکرمانشاه1277

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524منصوریاننسرینکرمانشاه1278

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523برکاتیآرشکرمانشاه1279

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523پیریمسعودکرمانشاه1280

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524منصوری کریانیفرهادکرمانشاه1281

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523ظاهریشایانکرمانشاه1282

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524ریزه وندیالههکرمانشاه1283

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530طهماسبیعزیزکرمانشاه1284

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523ابراهیمی دوشه هانا کرمانشاه1285

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523حیدریفرهمندکرمانشاه1286

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523کریمیلقمانکرمانشاه1287

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه1288

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523شریفیاسفندیارکرمانشاه1289

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523کبودیفرزادکرمانشاه1290

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCویسی دیاربهمن کرمانشاه1291

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530امانی مجدحجت الهکرمانشاه1292

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530رزمجوشکو فهکرمانشاه1293

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530سیفیمحمدنظرکرمانشاه1294

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530مبارکیمصطفیکرمانشاه1295

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530طاهرزادهفرزینکرمانشاه1296



تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530لرستانیمهدیکرمانشاه1297

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530ملکی مطلوبمهوشکرمانشاه1298

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530کریمیاسفندیارکرمانشاه1299

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530پروانهحسنکرمانشاه1300

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkوفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1301

تایید1397050613970510DREAMWEAVERبهارانمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1302

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1303

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد1304

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد1305

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1306

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509علی پورساسانکهگیلویه و بویراحمد1307

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1308

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1309

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد1310

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1311

1397051313970517MTCNAبهارانمصطفی کهگیلویه و بویراحمد1312 : MikroTik Certified Network Associateتایید

1397051313970517MTCNAدامیدهمحمدباقرکهگیلویه و بویراحمد1313 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516اسکندری نژادمنصورهکهگیلویه و بویراحمد1314

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1315

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517چیره نژادهاشم کهگیلویه و بویراحمد1316

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1317

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1318

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد1319

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1320

تایید1زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1397051313970523صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1321

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد1322

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1323

تایید1397052013970524C#.NETوفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1324

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012رحیمی کشکولیمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1325

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524تقوائی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد1326

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524شنبدیعبدالرضاکهگیلویه و بویراحمد1327

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1397052013970524کیاییحامدکهگیلویه و بویراحمد1328

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524جوخ پورحلیمهکهگیلویه و بویراحمد1329

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد1330

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد1331

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد1332

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523پورحجازیرامینکهگیلویه و بویراحمد1333

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد1334

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1335

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524ابراهیمیزهراکهگیلویه و بویراحمد1336

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524اوستادمنوچهرکهگیلویه و بویراحمد1337

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد1338

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1339

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1340

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524باقری نسب نجف آبادعسکرکهگیلویه و بویراحمد1341

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524براتیزینبکهگیلویه و بویراحمد1342

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524حاجتی مؤخرحسینکهگیلویه و بویراحمد1343

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524حسینی موردراز طاهرهکهگیلویه و بویراحمد1344

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1345

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524رزمخواه مهدی کهگیلویه و بویراحمد1346

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1347



تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1348

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1349

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524عابدی ده شیخمهدیکهگیلویه و بویراحمد1350

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1351

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524کرمیظاهرکهگیلویه و بویراحمد1352

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524مجیدی دهشیخاسالمکهگیلویه و بویراحمد1353

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524نوشادی دم طسوجولیکهگیلویه و بویراحمد1354

تایید(اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد)کارآفرینی مقدماتی1397052013970524یوسفی فرکبریکهگیلویه و بویراحمد1355

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد1356

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524آرامیتهمینهکهگیلویه و بویراحمد1357

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1358

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524صفایی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد1359

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530اکبری علی آبادمحبوبهکهگیلویه و بویراحمد1360

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد1361

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1362

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1363

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1364

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1365

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1366

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530پورحجازیرامینکهگیلویه و بویراحمد1367

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1368

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509آبارعبدالسلیمگلستان1369

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509مالشاهیجوادگلستان1370

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509پناهیعبدالغفارگلستان1371

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509شاهدوستمهرانگلستان1372

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509مرادقلیعبدالرضاگلستان1373

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509عامرییحییگلستان1374

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516هرندیحسنیهگلستان1375

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524بادیفرشتهگلستان1376

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517درویشیسعیدهگلستان1387

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517پاویزناصرگلستان1378

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397051313970517سلیمانیعباسعلیگلستان1379

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516خاندوزی گنارهنسیمهگلستان1380

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516قره خانیمحمد تقیگلستان1381

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516حجازی نژادسید حسنگلستان1382

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397052013970523آهنگرانمحمدرضاگلستان1383

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524عطاییفرهادگلستان1384

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524پاویزناصرگلستان1385

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523سقلیبهروزگلستان1386

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530ملکمحمدعلیگلستان1387

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523موسویانسید مجتبیگلستان1388

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523خاندوزی گنارهنسیمهگلستان1389

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523مسعودیابراهیمگلستان1390

تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524سرایلوعلیگلستان1391

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530مالشاهیجوادگلستان1392

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530فضلیسمیهگلستان1392

تاییدتراریوم1397052713970530قره سوفلوشیماگلستان1394

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530سرایلوعلیگلستان1395

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530دالوری نژادمحمد گلستان1396

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530نقویمحسنگلستان1397

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkبرزگرمجیدگیالن1398



تایید1397050613970510DREAMWEAVERاحمدی وانگاهآمنهگیالن1399

تایید1397050613970510DREAMWEAVERمحسنیالهامگیالن1400

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510اسالم دوست کاربندکریم گیالن1401

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509کارجویاننسترنگیالن1402

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن1403

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509مشعوفعلیگیالن1404

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509فالح پور سالکویهفرزانهگیالن1405

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509لطیفیمهیارگیالن1406

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509رحمتی طوالرودپائینشهرامگیالن1407

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509اکباتانی نژادشبنمگیالن1408

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509واحدی بی تمعبدالرضاگیالن1409

تاییدمبانی رنگ1397050613970510خانجانی طالکوئیزهرهگیالن1410

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510نوغان پرور جاللیآذرگیالن1411

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509حسین پورقاسمگیالن1412

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010احمدی وانگاه آمنهگیالن1413

1397051313970517MTCNAبرزگرمجیدگیالن1414 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516سلیمی الیزئیعلیرضاگیالن1415

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1416

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517رضائیفضل اله گیالن1417

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516حاجی نژادلیداگیالن1418

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1419

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516خجستهمهدیگیالن1420

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516رفعتی کورکابیجاریقادرگیالن1421

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515برومند خاجانیپروینگیالن1422

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515جوادی نیاصومعه سرائیسیده لیالگیالن1423

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517خلیلی ویشکاسوقهمریمگیالن1424

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517فاضلی سیده لیالگیالن1425

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517میالنیعلیرضاگیالن1426

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517حیدری خلسریمرضیهگیالن1427

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517مشعوفعلیگیالن1428

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516قربان زاده شیرمحلهحسنگیالن1429

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن1430

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1431

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524جاهدی زیگساریمریمگیالن1432

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524شرفیسیده ثریاگیالن1433

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524اسماعیلیموسیگیالن1434

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523حسین زاده کاسانیلیالگیالن1435

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523شعبانی سرخنیبهرامگیالن1436

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1437

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523فتحی میاردانمریمگیالن1438

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524ندافیانمجتبیگیالن1439

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523بهزاد خوشگوییمحمودگیالن1440

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523هاشمی گورابسیدعظیمگیالن1441

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524شادمانیمحمدرضاگیالن1442

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523اذرون جعفرابادحسنگیالن1443

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523مهری خواهعلیگیالن1444

تایید1397052713970530PHOTO SHOPسرودی پورسامانگیالن1445

تایید1397052713970530PHOTO SHOPفتحی میاردانمریمگیالن1446

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCقربانی پنچاهوحیدگیالن1447

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530شادکام کلیمانیمحمودگیالن1448



تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530ضیاء شمسعلیرضاگیالن1449

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530جاللی محمدرضاگیالن1450

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530چربدست گسکریرضاگیالن1451

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530اقبال اخالقیعلیگیالن1452

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530ابراهیمیخسروگیالن1453

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530پور محمدسمانهگیالن1454

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530حسن پورشهالگیالن1455

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530شادفلک دهیمحدثهگیالن1456

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530اسالم دوست کاربندکریمگیالن1457

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530خاصه خان دلخوشاسماعیلگیالن1458

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530مهربان کلشتریسعیدگیالن1459

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1460

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601بخشنده طالشانیمحمدرضاگیالن1461

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601خوش سروراحیاءگیالن1462

تاییدالکتروپنوماتیک1397050613970509قاییدرحمتیعبدالرضالرستان1463

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510جلیلی نیاراضیهلرستان1464

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1397050613970510درویشیانداودلرستان1465

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509یاراحمدیعلیلرستان1466

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509الهی نژادعلیلرستان1467

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509قایدرحمتیمرادلرستان1468

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509مسروراصغرلرستان1469

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509مسلمیعلیلرستان1470

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509ذوالفقاریافشینلرستان1471

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509پرهاماحمدلرستان1472

1397051313970517MTCNAگودرزیمحسنلرستان1473 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516زمانی وردیمهرانلرستان1474

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516ضرونیکیومرثلرستان1475

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516قربانیرسوللرستان1476

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524پورمحسنینوشینلرستان1477

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517ساکیمحمدلرستان1478

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516غالمیعلیرضالرستان1479

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516قنبر پوررضالرستان1480

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517حسن زادهالهاملرستان1481

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516مرادپورهومانلرستان1482

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515امیدیفریبالرستان1483

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517الهی نژادعلیلرستان1484

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516کالنتریپرویزلرستان1485

تایید1397052013970524C#.NETتقی پورهادیلرستان1486

تایید1397052013970524C#.NETحدادیزهرا لرستان1487

تایید1397052013970524C#.NETحسینی زادهپریوشلرستان1488

تایید1397052013970524C#.NETمحمودیسعیدلرستان1489

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012نعمت الهیهادیلرستان1490

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524مرادیمعصومهلرستان1491

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523آزادبختشهابلرستان1492

تاییداندازه گیری مقدماتی 1397052013970524دارابیحشمت الهلرستان1493

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524سیفیمژگانلرستان1494

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523خادمیزلیخالرستان1495

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523داودیسمیهلرستان1496

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524بیگی نژادمحمدباقرلرستان1497

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524عالی پورمهردادلرستان1498

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523قربانیرسوللرستان1499



تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524ساالروندلیاللرستان1500

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523کالنتریپرویزلرستان1501

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530جابری شهریمحمد رضالرستان1502

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530گودرزیپرستولرستان1503

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397052713970530یونسیزینبلرستان1504

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530سیفیمژگانلرستان1505

تاییدتراریوم1397052713970530زمانی وردیمهرانلرستان1506

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530سپهوندعلیلرستان1507

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530همتی کیامسعودلرستان1508

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530الهی نژادعلیلرستان1509

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530بیرانوندفروزانلرستان1510

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530جمشیدیغالم علیلرستان1511

تاییدطراحی و محاسبه سیستم های اطفای حریق1397052713970530تقویمحمد حسنلرستان1512

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509فتحیسید حمیدمازندران1513

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509جبرئیل زاده سوالمحمدرضامازندران1514

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509سیرادقی کیساریمطهرهمازندران1515

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509محمدی خارکشیصدیقهمازندران1516

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509قوی کوتنائیالهاممازندران1517

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509واحدیوحیدمازندران1518

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509کوثری لنگریمسلممازندران1519

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509خیرخواه کفشگریحامدمازندران1520

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509رضایی بشلیمهدیمازندران1521

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509مقیم نژادحسینیزهرهمازندران1522

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510ابراهیمیمیترامازندران1523

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516طاهریانسعیدمازندران1524

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516جعفریانمعصومهمازندران1525

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516حنیفیکامرانمازندران1526

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516فتحیسید حمیدمازندران1527

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515عاشوریرؤیامازندران1528

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517مهدویخدیجهمازندران1529

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516گیلمحمدمازندران1530

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517شریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران1531

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516اصغر تبار لداریعلیمازندران1532

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1397051313970516خانپورکاظممازندران1533

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516راه نورد آسیه مازندران1534

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516محمودی کردخیلیزهرامازندران1535

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517صدیقی هشتجینمحمدرضامازندران1536

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516ایرانمهرسکینهمازندران1537

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517افراسیابیمرضیهمازندران1538

تایید1397052013970524C#.NETخلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1539

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523عباسیمحمد رضامازندران1540

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523وجدانی بیدرونیبابکمازندران1541

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523فتحیسید حمیدمازندران1542

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524شریفیانندا بیگممازندران1543

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523خلیلیمحسنمازندران1544

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523منصوری نیاسید صادقمازندران1545

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523حنیفیکامرانمازندران1546

تاییدراهنمای توریسم شهری1397052013970523فخرآبادی پورسمیرامازندران1547

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523ابراهیمیمیترامازندران1548

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523رحیمی تاکامیبهروز مازندران1549

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523نوریغالمرضامازندران1550



تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397052013970523شهریاریمحمدابراهیممازندران1551

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523راه نوردآسیه مازندران1552

تایید در کشاورزیGPSکاربرد 1397052013970523محمودی کردخیلیزهرامازندران1553

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1397052713970530شریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران1554

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397052713970530بالوییفاطمهمازندران1555

تاییدتراریوم1397052713970530معماییندا مازندران1556

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530رحمانیمحمد علیمازندران1557

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530رضایی کالکیایوبمازندران1558

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530قوی کوتنائیالهاممازندران1559

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530پورعباس کتی سریحمیدمازندران1560

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530گیالنیحسینمازندران1561

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530طاهریانسعیدمازندران1562

تایید1397050613970510DREAMWEAVERعباس زادهفهیمهمرکزی1563

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509عطاریانزهرامرکزی1564

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509کمال آبادیفاطمهمرکزی1565

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509ظهیریحسنمرکزی1566

تایید(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک1-8لوازم خانگی گردنده1397050613970509کوه برمیالدمرکزی1567

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510جعفرینجمهمرکزی1568

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510کریمیفخرالساداتمرکزی1569

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی1570

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510خادم زادهنجمامرکزی1571

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524عسگریاکرممرکزی1572

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517شیخی مهرآبادیمسعودمرکزی1573

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1397051313970517مهرادسیامکمرکزی1574

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1575

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516بختیارفریبامرکزی1576

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516فرهادیزهرهمرکزی1577

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516کوه برمیالدمرکزی1578

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524خادمی عراقیابوالفضلمرکزی1579

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515حقانیسمیهمرکزی1580

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517صیامیمعصومهمرکزی1581

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517عشقعلیعلیمرکزی1582

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516حسنیسجادمرکزی1583

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1397051313970516کمال آبادیفاطمهمرکزی1584

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524بیاتیمریممرکزی1585

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523احمدییاسرمرکزی1586

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523میرزائیجوادمرکزی1587

شمس الهمرکزی1588
عبدالحسینی 

کردیجانی
تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530فخرشهریارمرکزی1589

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530مهدویمجیدمرکزی1590

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523قاسمی پورمریممرکزی1591

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524توتونیمریممرکزی1592

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524حسینیمهدیمرکزی1593

تایید(مجازی- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی1397052013970524زارعیرضامرکزی1594

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524حق پرستمحمد جوادمرکزی1595

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524رحمتیمحمد باقرمرکزی1596

تاییدطراحی سطوح با نرم افزار راینو1397052013970524ساالریمحمد صادقمرکزی1597

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524جعفرینجمهمرکزی1598

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1599

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1397052013970523نوبختغالمرضامرکزی1600



تاییدمونتاژ قطعات1397052013970524اکبریمیثممرکزی1601

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1397052713970530افسریمجیدمرکزی1602

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530قنبریولیمرکزی1603

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530بزم آمونحمیدمرکزی1604

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530شاکریحامدهمرکزی1605

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530عطاریانزهرامرکزی1606

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530باقری شتریهاکرم مرکزی1607

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530خلیلی درمنیالهاممرکزی1608

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530عطاریانشهیده خاتونمرکزی1609

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530عباسیزینتمرکزی1610

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530کریمیفخرالساداتمرکزی1611

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530کمال آبادیفاطمهمرکزی1612

تایید  ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 1397052713970530سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1613

تایید1397050613970510DREAMWEAVERغالمیاحمدهرمزگان1614

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510حمیدیبابکهرمزگان1615

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509امیدواریفرزادهرمزگان1616

تایید2انتقال قدرت معمولی 1397050613970509ذاکریحسینهرمزگان1617

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509صادقی نژادمهدیهرمزگان1618

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509ضرغام نیاوحیدهرمزگان1619

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1397050613970509فریدونفرحامدهرمزگان1620

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1397050613970509جمپرویزهرمزگان1621

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509جانی پورلیالهرمزگان1622

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397050613970509عامری زادهرضاهرمزگان1623

تایید(دیاک)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397050613970509علی پوراحمدهرمزگان1624

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510سلیمانیآرزوهرمزگان1625

تایید1397051313970517MS PROJECT 2010غالمیاحمدهرمزگان1626

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397051313970524عبدالهیحواءهرمزگان1627

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1628

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516قاسمیصادق هرمزگان1629

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517حسن پورخدیجههرمزگان1630

تاییدحقوق و دستمزد1397051313970515حقیقتکبریهرمزگان1631

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517محمدیعایشههرمزگان1632

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516رئیسیحسینهرمزگان1633

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397051313970516فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1634

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516رنجبریمریمهرمزگان1635

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517ژالهرویاهرمزگان1636

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523بهنامیاصغرهرمزگان1637

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1638

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523رئیسیحسینهرمزگان1639

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523سیستانیکیومرثهرمزگان1640

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523صادقی نژادمهدیهرمزگان1641

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397052013970523فریدونفرحامدهرمزگان1642

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524حقیقتکبریهرمزگان1643

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397052013970524غالمیاله مرادهرمزگان1644

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1397052013970523حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1645

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523عامری پوررامینهرمزگان1646

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523عامری زادهرضاهرمزگان1647

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1397052013970523احمدیداریوشهرمزگان1648

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1649

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523امیری دوماریمحسنهرمزگان1650

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524محمدیعایشههرمزگان1651



تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530احمدیداریوشهرمزگان1652

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1653

تاییدتراریوم1397052713970530پسندی پورسولمازهرمزگان1654

تاییدتراریوم1397052713970530رنجبریمریمهرمزگان1655

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1656

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1657

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530عامری پور رامینهرمزگان1658

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530عامری زاده رضا هرمزگان1659

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530عبدالهیحواءهرمزگان1660

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1661

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530یزدانی پورابراهیمهرمزگان1662

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530فریدونفرحامدهرمزگان1663

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530غالمیاله مرادهرمزگان1664

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1665

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1666

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1667

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601سلیمانیآرزوهرمزگان1668

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510حدیدیمهدیهمدان1669

تایید( EDM)اسپارک  1397050613970510قربانی بهادرمسعودهمدان1670

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510سهرابیرضاهمدان1671

تایید(مجازی غیرحضوری)2تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی پیشرفته 1397050613970510صارمیمعراجهمدان1672

تایید در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 1397050613970509حق پرستمناهمدان1673

تاییدتکنولوژی بتن1397050613970509هاشمیهدیهمدان1674

تایید ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای 1397050613970509جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1675

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397050613970509طاهریمحمد حسینهمدان1676

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510شمسحامدهمدان1677

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397050613970510محمدیروح الههمدان1678

تاییدمبانی رنگ1397050613970510احمدی مالیریمرضیههمدان1679

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509سلیمانیمرتضیهمدان1680

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509کریمیاحمدهمدان1681

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397050613970509نیکونامسودابههمدان1682

تاییدمنبت وکنده کاری روی چوب مقدماتی1397050613970510زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1683

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510احمدی حشمتیهنسرینهمدان1684

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397050613970510فرخیمعصومههمدان1685

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397051313970516حق پرستمناهمدان1686

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397051313970516سهرابیرضاهمدان1687

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 1397051313970517کرمیحسنهمدان1688

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516زنگنه بیدکرپهحسنهمدان1689

تاییدپرسکاری چوب1397051313970516یادگاریمنیژههمدان1690

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397051313970516اکبریاحسانهمدان1691

تاییدتولید ورمی کمپوست1397051313970516مرادطلبمحمدهمدان1692

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517بهرامی عابدسمیههمدان1693

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517زیباییشهناز همدان1694

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517لطفیانمریمهمدان1695

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517طهماسبیسمیراهمدان1696

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517احمدی حشمتیهنسرینهمدان1697

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517احمدی مالیریمرضیههمدان1698

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517ازادی منشطاهرههمدان1699

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517الوندیجابرهمدان1700

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517الوندیزهرههمدان1701

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517امیریامیرحسینهمدان1702



تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517آذرطوسسعیدهمدان1703

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517آروانهفاطمههمدان1704

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517پاروندپوریاهمدان1705

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517چراغی وشمحمد مهدیهمدان1706

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517حسینی راد زارعزهراهمدان1707

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517رضائی خوشخراملیالهمدان1708

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517رنجبردارسعیدهمدان1709

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517عابدیآرزوهمدان1710

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517عزیزیمعصومههمدان1711

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517غفاریانکامبیزهمدان1712

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517کرمیعلیهمدان1713

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517مجیدیرسولهمدان1714

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517مقدسیعباسهمدان1715

تایید(اجرا در استان همدان)کارآفرینی مقدماتی1397051313970517وزینی افشارمصطفیهمدان1717

تایید(مقدماتی) در علوم کشاورزیGISکاربرد 1397051313970516ساسان شفیع نیاقنبر علیهمدان1716

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری1397051313970517ترکمنسهیالهمدان1717

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517پاچیدهزهرههمدان1718

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516باقریحمیدهمدان1719

تاییدمولد قدرت تخصصی النترا1397051313970516سلگیسعیدهمدان1720

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517فرخیمعصومههمدان1721

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1397051313970517محمدیسمیههمدان1722

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517نجاتیطیبههمدان1723

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012تویسرکانیمهریهمدان1724

تایید  1397052013970524MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012طهماسبیسمیراهمدان1725

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524لطفیانمریمهمدان1726

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524محمدی سمیههمدان1727

تاییددستگاه های تصفیه آب خانگی1397052013970523اکبریاحسانهمدان1728

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530حسینیمجتبی همدان1729

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530رضائی صابرمهدیهمدان1730

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530محمدیروح الههمدان1731

تاییدرسم فنی مقدماتی صنایع چوب1397052013970523زنگنه بیدکرپهحسنهمدان1732

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397052013970523شمسیعاطفههمدان1733

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524کزازیخدیجههمدان1734

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524احمدی مالیریمرضیههمدان1735

تایید کامیون ایویکوZF وگیربکس ABSعملکرد ترمز 1397052013970524فاطمی یارسعید همدان1736

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523حصارخانیمحمدهمدان1737

تایید 1مدیریت موتور مقدماتی1397052013970523سرابیمیثمهمدان1738

تایید1397052713970530PHOTO SHOPحامیانسمیراهمدان1739

تایید1397052713970530PHOTO SHOPعسگری نویدزهراهمدان1740

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397052713970530کرمیعلیهمدان1741

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1397052713970530حق ژرستمناهمدان1742

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530آذرطوسسعیدهمدان1743

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530چراغی وشمحمد مهدیهمدان1744

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530مسکینیسید حسنهمدان1745

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1397052713970530وزینی افشارمصطفیهمدان1746

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530زیباییشهنازهمدان1747

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530شفیعیفاطمههمدان1748

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530غفاریانکامبیزهمدان1749

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1397052713970530کاوسیمحمدهمدان1750

تاییدطراحی مقدماتی1397052713970530احمدی مالیریمرضیههمدان1751

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530سهرابیرضاهمدان1752



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397052713970601ترکمنسهیالهمدان1753

تایید+                              1397050613970510CompTIA - Networkنجاری طزرجانیفاطمهیزد1754

تاییدروشهای ارائه مطلب1397050613970510قدیریمریمیزد1755

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397050613970510رفیعی مجومرداعظمیزد1756

تایید1فرز کاری سطح  1397050613970517خادم زاده فیروزآبادیخلیلیزد1757

تاییدISO 14001:مبانی ، الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی  1397050613970509حسینی ده آبادیمحمد رضایزد1758

تاییدمبانی رنگ1397050613970510ایزدی فرنسرینیزد1759

تاییدمبانی رنگ1397050613970510شرف الدینی شورکیسمیهیزد1760

تاییدمبانی رنگ1397050613970510کریم بیکی فیروزآبادیعاطفهیزد1761

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397050613970509فطرسیمحمود یزد1762

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397051313970516دانش نیاناصریزد1763

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397051313970517باقیان یزدمرجانیزد1764

تاییدModule M4جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397051313970524دامکی علی آبادمحمد رضایزد1765

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517چاکری هرات معصومه یزد1766

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517محزون زادهسعیدهیزد1767

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه 1397051313970517هادیانزکیهیزد1768

تاییدطراحی انواع پست برق1397051313970516محمد زادهعباسیزد1769

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517افضلی سردسیرآزیتایزد1770

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517زارعنسرینیزد1771

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517زارع زاده بغداد آبادخدیجه یزد1772

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517صادقی بخیمهدیهیزد1773

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517صداقت پورلیالیزد1774

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517طباطبائیصدیقهیزد1775

تاییدطراحی پایه و اندام 1397051313970517طحانزهرهیزد1776

تاییدHTMLکد نویسی 1397051313970517صالح خواه ابرقوییفاطمهیزد1777

تاییدکاشی کاری1397051313970517دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1778

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1397051313970517اکرمیطیبهیزد1779

تایید( Testing Station )استیشن تست  –مکاترونیک کاربردی 1397051313970517دهقانی زاده بغداد آبادعباسیزد1780

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397051313970517صادقی بخیمژدهیزد1781

تاییداریگامی پارچه و لباس1397052013970524فالحتیسمانهیزد1782

تایید1انتقال قدرت معمولی 1397052013970523بوئی آبادیمحمدرضایزد1783

تاییدتدوین با پریمیر1397052013970524انتظارینجمهیزد1784

تاییدWPS-PQRدستورالعمل نویسی 1397052013970530رشیدی احمدآبادیحسینیزد1785

تاییدرودوزی های سنتی1397052013970524سلطان عطارزهرهیزد1786

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524طباطبائیمعصومه الساداتیزد1787

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397052013970524مهیاری ابرقوییطاهرهیزد1788

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397052013970523مام آقایابراهیمیزد1789

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد1790

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد1791

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1397052013970524طباطبائیصدیقهیزد1792

تایید1397052713970530PHOTO SHOPطباطبائی ندوشنمرضیه الساداتیزد1793

تایید A مقدماتی 1397052713970530PLCصالحعلیرضایزد1794

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397052713970530امینی بهابادیصدیقهیزد1795

تاییداصول طراحی معماری1397052713970530پیروزفرمجیدیزد1796

تاییدآشنایی و کار با انواع برد هوشمند1397052713970530خلیلیفخرالسادات یزد1797

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397052713970530مهیاری ابرقوییطاهرهیزد1798

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530بهارستان تفتیسکینهیزد1799

تایید(کارآفرینی و امور فراوری غذا)راه اندازی آشپزخانه های صنعتی 1397052713970530زارعین علی آبادفرشتهیزد1800

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397052713970530رحیمی بافقیمحمدیزد1801

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397052713970530راستیمحمدرضایزد1802

تاییدطراحی پایه و اندام 1397052713970530فالح بافقینجمهیزد1803



تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530ابوئی مهریزیمحمد علییزد1804

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1397052713970530انتظاری زارچکاظمیزد1805

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی  1397052713970530رضائی شریف آبادیعلی اکبریزد1806

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


