
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت ثبت 

نام
تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109امیرمحمدیانسیمیناذربایجان شرقی1

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109غفاری گاوگانیفریبااذربایجان شرقی2

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109شیخیعلیرضااذربایجان شرقی3

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109ستار زادهاکبراذربایجان شرقی4

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی5

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی6

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109آذری خامنهحسناذربایجان شرقی7

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116اکبر نژاد گاوگانیرحیمهاذربایجان شرقی8

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116طاحونچیریتااذربایجان شرقی9

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی10

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی11

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116عباس پورعلیاذربایجان شرقی12

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116کریمیعزیزهاذربایجان شرقی13

1397111313971116بخشی شیرازهاشماذربایجان شرقی14
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116شهبازیامیراذربایجان شرقی15
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116عباسیقربانعلیاذربایجان شرقی16
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116نصیرنژاداشرفاذربایجان شرقی17

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116سلطانی فرعادلاذربایجان شرقی18

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی19

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116میرزاده اهریسیدکریماذربایجان شرقی20

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200علویسید محموداذربایجان شرقی21

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی22

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی23

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130رنجبراسکوئیحسناذربایجان شرقی24

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130سپهریبهزاداذربایجان شرقی25

تاییدبازاریابی1397112713971130اجلیزهرااذربایجان شرقی26

تاییدبازاریابی1397112713971130محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی27

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208شهبازیامیراذربایجان شرقی28

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201نوریابوالفضلاذربایجان شرقی29

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی30

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201صولتیکریماذربایجان شرقی31

تایید1397110613971109FLASHجانفدای حقیقتفریبااذربایجان غربی32

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCکریمیعلیاذربایجان غربی33

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی34

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117افسونآکواذربایجان غربی35

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117امیدیسیف الدیناذربایجان غربی36

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117انواری محمودآبادافسانهاذربایجان غربی37

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117داداش پورسمیرااذربایجان غربی38

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117رحمانیحمیداذربایجان غربی39

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117روشنیبهمناذربایجان غربی40

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117سبزه چیسحراذربایجان غربی41

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117سعیدنسیمهاذربایجان غربی42
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تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117سلیمیحمیرااذربایجان غربی43

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117شمخالیسمیهاذربایجان غربی44

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117شیخ آقاییاسریناذربایجان غربی45

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117صمدیلیالاذربایجان غربی46

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117فرزانهیاشاراذربایجان غربی47

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117قادرینادیااذربایجان غربی48

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117قربانی قزقپانمعصومهاذربایجان غربی49

زهرااذربایجان غربی50
محبوب خواه گوگ 

تپه
تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117محمد پورشلیراذربایجان غربی51

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مختاریانرقیهاذربایجان غربی52

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مروتینازیاذربایجان غربی53

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مقدمحسیناذربایجان غربی54

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مقدم شبیلو ی علیاوحیداذربایجان غربی55

تایید(اجرا در استان اذربایجان غربی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117نعمتیخسرواذربایجان غربی56

1397110613971109ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی57
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109رحمانیحمیداذربایجان غربی58
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109ارسالیلقماناذربایجان غربی59

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109وخشوریمیر محمداذربایجان غربی60

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109اکبری عربلوی اقاعلیحسیناذربایجان غربی61

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109تنیدهمجتبیاذربایجان غربی62

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی63

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109قنبرزادهقاسماذربایجان غربی64

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109فاضلی فررضااذربایجان غربی65

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109کاظمیکاوهاذربایجان غربی66

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی67

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116رحمانیحمیداذربایجان غربی68

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی69

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116جعفری قلعه جوقیاللهاذربایجان غربی70

1397111313971116حقیعلیاذربایجان غربی71
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

1397111313971116خوشوقتهیمناذربایجان غربی72
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

1397111313971116غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی73
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی74

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116آیرمپروانهاذربایجان غربی75

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی76

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200غالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی77

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200فاضلی فررضااذربایجان غربی78



تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200کاظمی کاوهاذربایجان غربی79

تاییدبازاریابی1397112713971130رشیدیشلیراذربایجان غربی80

تاییدبازاریابی1397112713971130مهدی اخگرآسیهاذربایجان غربی81

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130مختاریانرقیهاذربایجان غربی82

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201محالیسامرنداذربایجان غربی83

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130سلیمانیشهنازاذربایجان غربی84

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130صبوریساماناذربایجان غربی85

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130کریمیعلیاذربایجان غربی86

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130وخشوریمیر محمداذربایجان غربی87

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی88

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130احمدپورسجاداذربایجان غربی89

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی90

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130کریمیعثماناذربایجان غربی91

تاییدساخت پروژه1397110613971116حسن زاده نمینسمیهاردبیل92

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109برمایونسعیداردبیل93

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCممی زادهوحیداردبیل94

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116آقازاده تولوناعظماردبیل95

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل96

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116فرهودیزادهعوضاردبیل97

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116میرزائیقادراردبیل98

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200آسالامیداردبیل99

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130غفارزاده عوریناهیداردبیل100

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130یوسف زادهحوریهاردبیل101

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130عموییعلیاردبیل102

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130نورانیراضیهاردبیل103

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل104

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130مهریشهالاردبیل105

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110اتحادی ابریمهدیاصفهان106

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110اسکندری مطلقمسلماصفهان107

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110آزادیزهرهاصفهان108

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110آقائی پیرکوهیمهریاصفهان109

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110جلوانی اصفهانیمحمداصفهان110

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110رضائی جندانیعباساصفهان111

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110زرییفاطمهاصفهان112

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110زمانی علویجهمرضیهاصفهان113

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110سلطانیحسنعلیاصفهان114

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110سیفلیالاصفهان115

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110شفیعیازادهاصفهان116

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110طاهریبهجتاصفهان117

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110طوقیریحانهاصفهان118

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110عبداللهیفرهاداصفهان119

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110عزیزیمنصورهاصفهان120

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110مجیدیانناهیداصفهان121

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110مهدیانپورهنگاصفهان122

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110موالییعفتاصفهان123

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110نصرآزادانیبهاراصفهان124

تایید(اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان125

تایید1397110613971109FLASHباتوکلمنصورهاصفهان126

تایید1397110613971109FLASHبهیارمهدیاصفهان127

تایید1397110613971109FLASHشب خوانمرضیهاصفهان128

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109شرفیاعظماصفهان129

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109پیروی بادیکاظماصفهان130

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109رضائی رامشهفرشتهاصفهان131

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109سلطانیمهنازاصفهان132

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109شریفیمرضیهاصفهان133

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109صادقی سفتجانیشهربانواصفهان134

تاییدساخت پروژه1397110613971116صابری دورکیشهالاصفهان135

تاییدساخت پروژه1397110613971116فتاحیزهرااصفهان136

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109خوش حسابزهرااصفهان137

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109مسلم زادهندااصفهان138



تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109معینی نجف آبادیمهدیاصفهان139

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109ابوالحسنی آرانیاحساناصفهان140

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109مؤمنیمجیداصفهان142

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109ابراهیمیمهسااصفهان143

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116یوسفیعباساصفهان144

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116کرمیانزهرااصفهان145

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116نیک روششهنازاصفهان146

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116زمان وزیریامیراصفهان147

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116فخارزاده نایینیحوریهاصفهان148

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116ارباب دیزچهزهرااصفهان149

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116جشنیطیبهاصفهان150

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان151

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117اربابیمرضیهاصفهان152

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117شریفعظیمهاصفهان153

1397111313971116زارع پورلیلیاصفهان154
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117اسکندری مطلقمسلماصفهان155

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117اطرشیعفتاصفهان156

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117ایرانپور مبارکهزهرهاصفهان157

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117باقرینسریناصفهان158

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117جویحسیناصفهان159

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117حسینیایرجاصفهان160

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117دباغنسریناصفهان161

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117رحیمیشیوااصفهان162

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117زرئیفاطمهاصفهان163

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117سلطانیحسنعلیاصفهان164

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117سلیمانیاشرفاصفهان165

اعظماصفهان166
عرب جعفری 

محمدآبادی
تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117عسکری سیچانیهوشنگاصفهان167

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117فتحینسیماصفهان168

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117قاضی نورسیدامیرحسیناصفهان169

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117قیاسلوحبیبهاصفهان170

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117محمدی سیچانیمهشیداصفهان171

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117مقصودیمحمدرضااصفهان172

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117مقصودی افوسیمالکاصفهان173

تایید(اجرا در استان اصفهان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117هیئت اصفهانیفخرالدیناصفهان174

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116قریشیمریماصفهان175

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116نوروزیاسدالهاصفهان176

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116وفادارسفتجانیابوالفضلاصفهان177

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117خرمنویداصفهان178

تایید1397112713971130LOGOنژادمحمدیاسماعیلاصفهان179

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130عزیزیمنصورهاصفهان180

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130جزینیافشیناصفهان181

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130حسینیایرجاصفهان182

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130مقصودی افوسیمالکاصفهان183

تاییدبازاریابی1397112713971130اطرشیعفتاصفهان184

تاییدبازاریابی1397112713971130اکبری علویجهفرشتهاصفهان185

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130افریچهمینااصفهان186

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130شمسیعصمتاصفهان187

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130فالح زادهمریماصفهان188

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130خرمیانحسیناصفهان189

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130افشاریشهربانواصفهان190

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130ادریسی ارانیمحمداصفهان191

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان192

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130میرمسیبزهرااصفهان193

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130نیک روششهنازاصفهان194



تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201میرلوحی فالورجانیمسعوداصفهان195

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130مؤمنیمجیداصفهان196

تایید1397110613971109ILLUSTRATORرهبریعقوبیشادیالبرز197

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109شجاعی قمیزینبالبرز198

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109صاحب فصولیسعیدالبرز199

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109مشهدلوالهامالبرز200

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109اسداللهی مهرخدیجهالبرز201

1397110613971109قنبریحمیدالبرز202
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109نوروزیمحسنالبرز203
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109خرقانیعرفانالبرز204

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109صنعتیحسنعلیالبرز205

تاییدساخت پروژه1397110613971116کیانیمحمدالبرز206

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109زمان زادمیناالبرز207

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109شاهیفاطمهالبرز208

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109نادمفرزادالبرز209

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109جمشیدیبیژنالبرز210

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109حبیب پورنبی الهالبرز211

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109حقیقی ازگمینادرالبرز212

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109حسینیداودالبرز213

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز214

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116گوهریمعصومهالبرز215

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116شجاعی قمیزینبالبرز216

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116صاحب فصولیسعیدالبرز217

1397111313971117زنگانهعلی اصغرالبرز218
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116شیرازی میگونشبنمالبرز219

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116گله بسیاریمهدیهالبرز220

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116قیطاریامیرالبرز221

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116گوهریانعلیرضاالبرز222

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116محمدییوسفالبرز223

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116کلهرمحمودرضاالبرز224

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116ابراهیمیبهزادالبرز225

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116حسینیداودالبرز226

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208دهنویمحمودالبرز227

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208یزدیپروانهالبرز228

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201زنگانهعلی اصغرالبرز229

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130رادینداریوشالبرز230

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130طیبیمرتضیالبرز231

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130احمدیمحمدرضاالبرز232

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130حسینقلی زادهعلیرضاالبرز233

تایید1397110613971109ILLUSTRATORعسگریزهراایالم234

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109خسروی نژادسهیالایالم235

تاییدساخت پروژه1397110613971116قاسمی زادهماریاایالم236

تاییدساخت پروژه1397110613971116کارگرپروینایالم237

تاییدساخت پروژه1397110613971116موسوی نسبسیده پروینایالم238

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116خسروی نژادسهیالایالم239

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116شفیعیمعصومهایالم240

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116کیهانیطیبهایالم241

1397111313971117حسنیفاطمهایالم242
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117خرمینسرینایالم243
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116هاشمیرامشایالم244

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117غالمیفرهادایالم245

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116گورابیسیدمحسنایالم246

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130کیهانیطیبهایالم247



تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130علی حسینیزهراایالم248

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130نیازیمحسنایالم249

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130میرزائیمحمدایالم250

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201داورمریمایالم250

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201هواسیهایدهایالم251

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201غالمیفرهادایالم252

تایید1397110613971109FLASHحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر253

تایید1397110613971109FLASHسعیدیفرحنازبوشهر254

تایید1397110613971109ILLUSTRATORمرادیپریسابوشهر255

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109حیاتیزلیخابوشهر256

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109هوشمندرضابوشهر257

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCداودیابراهیمبوشهر258

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116صفائیغالمعلیبوشهر259

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116خادمیعلیبوشهر260

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116دهدشتیسعیدبوشهر261

1397111313971116محمدپورحسنبوشهر262
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116تنگستانیمحمدبوشهر263

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130جلوهرحمنبوشهر264

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر265

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130کاشفیمحمدجوادبوشهر266

تاییدبازاریابی1397112713971130ایزدیلیالبوشهر267

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130لیراویصدیقهبوشهر268

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130شهریورمحسنبوشهر269

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130عطایی خورموجیسید مرتضیبوشهر270

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130میمدیابراهیمبوشهر271

تایید1397110613971109ILLUSTRATORدلقندیحمید رضاتهران272

تایید1397110613971109ILLUSTRATORرضوی جاجائیمریم ساداتتهران273

تایید1397110613971109ILLUSTRATORقربانیسمانهتهران274

تایید1397110613971109ILLUSTRATORکریمیحمیدرضاتهران275

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109صائمیانمازیارتهران276

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109موسویسیده سمیهتهران277

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109صبوریفرشادتهران278

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109کوهستانیقاسمتهران278

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109ولی جانیمحمدرضاتهران280

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109بیرالوندحمید رضاتهران281

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109فدائی اردستانیمجتبیتهران282

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109جبلیعلی رضاتهران283

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109نوروزیحسینتهران284

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109خودی زاده اناریاسمعیلتهران285

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109خانیرضاتهران286

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109دستجانی فراهانیسعیدتهران287

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCنصیریبیژنتهران288

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971117دوستیپرویزتهران289

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116یوسفی فشکیامیدتهران290

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117فیض آبادیلیالساداتتهران291

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117قاسمیمصطفیتهران292

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117قربانیاشرفتهران293

1397111313971116ضیغمیمحمد رضاتهران294
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116درویش کسامحسنتهران295
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

1397111313971116مسافریمحمد رضاتهران296
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید



1397111313971116مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران297
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116درزی گاوزنیزهراتهران298

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116اسدیمرضیهتهران299

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116دوست محمدیفاضلتهران300

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116فدائی اردستانیمجتبیتهران301

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116حسینیسید محسنتهران302

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116خدامرادیمصطفیتهران303

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116قشقاییرضاتهران304

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117اسدیعلیرضاتهران305

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117بیکی ورزنهمحمد رضاتهران306

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117پرداللیالتهران307

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117پورحسن مهربانانسیهتهران308

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117تک بندرضاتهران309

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117حسین زادهمحمودتهران310

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117ذالیمحسنتهران311

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117ذوالقرنینفریباتهران312

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117رفیعیسید جلیل الدینتهران313

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117سالمتبیتاتهران314

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117صالحی خواهبهنازتهران315

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117صنیعیرایناکتهران316

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117عبدیمهدیتهران317

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117علی مردانی شهربابکینرگستهران318

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117فهیمیمهدیتهران319

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117فیلسوفلیالتهران320

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117کریم حقیپریساتهران321

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117کریمیحمیدرضاتهران322

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117مقصودیزهراتهران323

تایید(اجرا در استان تهران)(5s)نظام آراستگی محیط 1397111313971117ملک سیاه چشممحمدرضاتهران324

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران325

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130ضیغمیمحمدرضاتهران326

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130محسنیداودتهران327

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130ابراهیمی کوهبانیقاسمتهران328

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130عرش وزانعلیتهران239

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130کوکبیحمیدهتهران330

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130دوستیپرویزتهران331

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130بهزادیمرجانتهران332

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130خانیرضاتهران333

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130جهرمیحسینتهران334

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130دوست محمدیفاضلتهران335

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109حیدریزهراچهارمحال و بختیاری336

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109جهانی جوانمردیعلیمردانچهارمحال و بختیاری337

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109رئیسیآرشچهارمحال و بختیاری338

ایوبچهارمحال و بختیاری339
خدا بخشی 

سورشجانی
تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109خلیلی بروجنیامیرچهارمحال و بختیاری340

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109سلیمی بنیسعیدچهارمحال و بختیاری341

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109زمانی شورابیحسنچهارمحال و بختیاری342

1397111313971117الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری343
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117امینیلیالچهارمحال و بختیاری344
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری345
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری346
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید



1397111313971117بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری347
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری348
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری349
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری350
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117حسینیسیده سکینهچهارمحال و بختیاری351
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری352
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117ربیعی فرادنبهپریساچهارمحال و بختیاری353
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری354
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117شمس بروجنیفروغچهارمحال و بختیاری355
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری356
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117کریمیان قهفرخینرگسچهارمحال و بختیاری357
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117کوهی وردهکردیعلیچهارمحال و بختیاری358
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری359
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117محققپروانهچهارمحال و بختیاری360
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

1397111313971117مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری361
اجرا در استان چهارمحال )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(وبختیاری
تایید

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116ابوطالبی چالشتریحانیهچهارمحال و بختیاری362

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208حسینیسیده سکینهچهارمحال و بختیاری363

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109پاکدلمهدیخراتسان رضوی364

تایید1397110613971109ILLUSTRATORحسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی365

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109عالمیفاطمهخراسان جنوبی366

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109مالکیعفتخراسان جنوبی367

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109شریفیزهراخراسان جنوبی368

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی369

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116مرادیکبریخراسان جنوبی370

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116قاینی نژادفاطمهخراسان جنوبی371

1397111313971117عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی372
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی373

1397111313971116پاکدامنمحمد علیخراسان جنوبی374
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116رجبیسمیهخراسان جنوبی375
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116شرعیمریمخراسان جنوبی376

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116قاینی نژادفاطمهخراسان جنوبی377

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116باغستانیسمانهخراسان جنوبی378

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116کمالیمهدیخراسان جنوبی379

تاییدبازاریابی1397112713971130عالمیفاطمهخراسان جنوبی380

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی381

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی382

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی383

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110ارجمندیخدیجهخراسان رضوی384

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110برات زادهرضاخراسان رضوی385

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110بلوکزریخراسان رضوی386

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110پیله وروطن دوستمژگانخراسان رضوی387



تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110دانش بیانعلیخراسان رضوی388

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110درویشیافسانهخراسان رضوی389

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110ذاکری کالتفریدخراسان رضوی390

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110رشنوادیمحمدرضاخراسان رضوی391

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110رهنمافرنوشخراسان رضوی393

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110سیدیسیدمهدیخراسان رضوی394

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110شیفتهزهرهخراسان رضوی395

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110صبریحسنخراسان رضوی396

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110عبدیراضیهخراسان رضوی397

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110عزیزی قومیمهینخراسان رضوی398

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی399

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110فرازمندیمحسنخراسان رضوی400

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی401

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110لطفیسمیهخراسان رضوی402

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110محروقیسید امینخراسان رضوی403

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی404

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCرجاییحسینخراسان رضوی405

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109رجائیاننرگسخراسان رضوی406

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی407

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109مقیسهمریمخراسان رضوی408

1397110613971109پایدار رود معجنیعلیرضاخراسان رضوی409
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109موسویمحمدخراسان رضوی410

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی411

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109مبارزاحسانخراسان رضوی412

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی413

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109خادم پیرمحمدحسنخراسان رضوی414

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109ترذالرضاخراسان رضوی415

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی416

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116شیفتهزهرهخراسان رضوی417

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116صبریحسنخراسان رضوی418

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی419

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116مقیسهمریمخراسان رضوی420

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116رسولینجمه بیگمخراسان رضوی421

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116رهنمافرنوشخراسان رضوی422

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی423

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی424

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117حیاتیمحمدخراسان رضوی425

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117نظریملیحهخراسان رضوی426

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116منصوریسید مرتضیخراسان رضوی427

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی428

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116شکورمحمودخراسان رضوی429

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی430

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116غریب پورعلیرضاخراسان رضوی431

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی432

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116نجارسعیدخراسان رضوی433

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116محتشمعلیرضاخراسان رضوی434

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116موسویمحمدخراسان رضوی435

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116حسینیسید محمدخراسان رضوی436

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116پاکدلمهدیخراسان رضوی437

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116عابدیانمتینخراسان رضوی438

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی439

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی440

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130واحدی رادمحمدنعیمخراسان رضوی441

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201دامنگیریسعیدخراسان رضوی442

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201رستگارمقدم مؤدبعلیرضاخراسان رضوی443

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی444

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201قربانیمجیدخراسان رضوی445



تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130زارع موسویسیدکاظمخراسان رضوی446

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130ساجدیمهدیخراسان رضوی447

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی448

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی449

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201ارجمندیخدیجهخراسان رضوی450

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201اسحاقیاسماءخراسان رضوی451

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201انزواییآزادهخراسان رضوی452

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی453

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201برات زادهرضاخراسان رضوی454

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201پیله وروطن دوستمژگانخراسان رضوی455

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201حسینیسید حامدخراسان رضوی456

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201خرسندکتلرعلمدارخراسان رضوی457

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201دانش بیانعلیخراسان رضوی458

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201درویشیافسانهخراسان رضوی459

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201ذاکری کالتفریدخراسان رضوی460

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201رجبیانمهدیخراسان رضوی461

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201رسولینجمه بیگمخراسان رضوی462

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201شیفتهزهرهخراسان رضوی463

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201صبریحسنخراسان رضوی464

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201عبدیراضیهخراسان رضوی465

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی466

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی467

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی468

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397112713971201یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی469

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130جوادپورهایدهخراسان رضوی470

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی471

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130دوران پوریوسفخراسان رضوی472

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی473

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201غریب پورعلیرضاخراسان رضوی474

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130رضوی تبارحبیبخراسان رضوی475

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130شیبانیهاشمخراسان رضوی476

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130نجارسعیدخراسان رضوی477

1397110613971109رجبیرضاخراسان شمالی478
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109رحیمیاحمدخراسان شمالی479
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی480
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109یزدانیمرتضیخراسان شمالی481
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109مهر جوئیعلیخراسان شمالی482

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109عبدال زادهمحمدخراسان شمالی483

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109محسن پورمصیبخراسان شمالی484

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCمنصوریامیرخراسان شمالی485

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116عابدیافسانهخراسان شمالی486

1397111313971117علی پورمهدیهخراسان شمالی487
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116ایزدیمجتبیخراسان شمالی488

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117منصوریعمادخراسان شمالی489

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116عبدال زادهمحمدخراسان شمالی490

تایید1397112713971130LOGOصادقیمصطفیخراسان شمالی491

تایید1397112713971130LOGOمنصوریامیرخراسان شمالی492

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی493

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130موسویصدیقهخراسان شمالی495

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130قاسم آبادیمحمدخراسان شمالی494

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130اربابیمحمدخراسان شمالی495

تاییدZF(دستی)تعمیرگیربکس  معمولی 1397112713971201بیک محمدیاحمدخراسان شمالی496

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201علی پورمهدیهخراسان شمالی497

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130مرادیرضاخراسان شمالی498



تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130عبدال زادهمحمدخراسان شمالی499

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130صاحبی فردزینبخراسان شمالی500

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130مهدویبابکخراسان شمالی501

تایید برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1397110613971109خجسته فردمحبوبهخوزستان502

تایید1397110613971109ILLUSTRATORعندلی زادهحمیدهخوزستان503

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109گرطالئیسیماخوزستان504

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109یاللیشهالخوزستان505

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109خادمفروزانخوزستان506

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109محمودیسمیهخوزستان507

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109قربانی ورزردیپروینخوزستان508

1397110613971109طرانی مالاحمدخوزستان509
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109مردان خلطهعلیخوزستان510
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدساخت پروژه1397110613971116که کشانمائدهخوزستان511

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109اسکندری سبزیعلیخوزستان512

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109پویان فرباقرخوزستان513

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109اسماعیلیمحمدخوزستان514

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109جرفیمهدیخوزستان515

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109بهوندینریمانخوزستان516

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116رستگارنگینخوزستان518

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116رستاقیزهراءخوزستان519

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116سرخیسمیرهخوزستان520

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116صحنعلیمعصومهخوزستان521

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116کریمی کلگهطوبیخوزستان522

1397111313971117پوینده مهرایمانخوزستان523
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116صالحیالهامخوزستان524

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116اسماعیلیمحمدخوزستان525

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116داودیشهرامخوزستان526

1397111313971116پویاسمیراخوزستان527
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116پویابهارخوزستان528
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116حاتمی مقدمعذراخوزستان529
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1397111313971116مراغیعلی محمدخوزستان530
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116مفتوحلیالخوزستان531

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116موسویزینبخوزستان532

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116موسویزهراخوزستان533

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116حیاتیغالمرضاخوزستان534

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116صالح نساجپوریاخوزستان535

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116کمائیعلیخوزستان536

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117فیض حدادمحمدخوزستان537

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117هوریزهراخوزستان538

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116حیاتیان نسبماشاءالهخوزستان539

تایید1397112713971130LOGOجمالیعبدالهخوزستان540

تایید1397112713971130LOGOحسین پورمحمدخوزستان541

تایید1397112713971130LOGOصوفیعارفخوزستان542

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200فتحیپوریاخوزستان543

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200موسوی ده شیخسیده مریمخوزستان544

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130حیدریمژگانخوزستان545

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130خاتمیانسمیرهخوزستان546

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130سیاهی خلفمعصومهخوزستان547

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130فروزانی بهبهانیلیالخوزستان548

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130دانش پرورحمیدخوزستان549



تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130پورعوض اهرمیالهامخوزستان550

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130معتقداردشیرخوزستان551

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130جواد نژادغالمحسینخوزستان552

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130چراغی کوتیانیمحمدخوزستان553

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130زیدانیمحمدخوزستان554

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130مطیعی فرمنصورهخوزستان555

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208حسین وندغالمرضاخوزستان556

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208خادمیغالمخوزستان557

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208شمیل پورعبدالکریمخوزستان558

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208عاشوری مفردوهبخوزستان559

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208قاسمی فرمجتبیخوزستان560

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208کرکیعبدالرضاخوزستان561

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208یوسفیروح اهللخوزستان562

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130عباسی فردنجمخوزستان563

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130جمالیانروزیتاخوزستان564

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130غالمپورامینخوزستان565

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130صالحیالهامخوزستان566

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130صانعی دهکردینسرینخوزستان567

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130مؤمنیراضیهخوزستان568

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130سیف قلیعلیرضاخوزستان569

تایید1397110613971109FLASHرجبیحبیبهزنجان570

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109کرمیامیدزنجان571

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109ذوالقدرمحمدزنجان572

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109دشتکیرحیمزنجان573

1397111313971116محمدیسلمانزنجان574
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116اله وردلومنیرهزنجان575

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116مهدیون حیدرزنجان576

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116ستودهرشیدزنجان577

تاییدبازاریابی1397112713971130خانینرگسزنجان578

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130اله وردلومنیرهزنجان579

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130شیرمحمدیمیثمزنجان580

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109عرب یارمحمدیلیالسمنان581

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109منصوریهانیهسمنان582

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109یاوریحمیدرضاسمنان583

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109کرامتیمحمد رضاسمنان584

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116جوادی مقدمعلیرضاسمنان585

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116شعبانیسحرسمنان586

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116حیدریپریساسمنان587

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116کریمیزهراسمنان588

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116امینی درونهمحمدسمنان589

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130خلیل نژادیسمیهسمنان590

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130وزیریمهدیسمنان591

تاییدبازاریابی1397112713971130مردانینداسمنان592

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130یاوریحمیدرضاسمنان593

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201حسنیعادلهسمنان594

تایید1397110613971109FLASHخزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان595

تایید1397110613971109FLASHریکیمهریسیستان و بلوچستان596

تایید1397110613971109FLASHمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان597

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCپیریابراهیمسیستان و بلوچستان598

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCجهانتیغیرضاسیستان و بلوچستان599

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان600

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109عنانیزینبسیستان و بلوچستان601

1397110613971109شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان602
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان603



تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109پودینهحسینسیستان و بلوچستان604

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109میرشهرامسیستان و بلوچستان605

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCپیریابراهیمسیستان و بلوچستان606

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116پیره سارانی سیستانیملیحهسیستان و بلوچستان607

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان608

1397111313971117ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان609
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان610
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116بلوچزهی پورعیسیسیستان و بلوچستان611

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116نخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان612

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117آریانفرحسینسیستان و بلوچستان613

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117خواجویبهارهسیستان و بلوچستان614

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان615

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117کیخامحمودسیستان و بلوچستان616

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200واحدی طبسحامدسیستان و بلوچستان617

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان618

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان619

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130میرشکارراحلهسیستان و بلوچستان620

تاییدبازاریابی1397112713971130بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان621

تاییدبازاریابی1397112713971130میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان622

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130سارانیمرضیهسیستان و بلوچستان623

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان624

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208اربابیمحمودسیستان و بلوچستان625

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208برخوردارعباسسیستان و بلوچستان626

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان627

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208پودینهحسینسیستان و بلوچستان628

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208شهرکی کمککبریسیستان و بلوچستان629

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208صمیمیحامدسیستان و بلوچستان630

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208محمدیعلیرضاسیستان و بلوچستان631

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208نوری صادقنعمت الهسیستان و بلوچستان632

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130حسن پوراحسانسیستان و بلوچستان633

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130میرشهرامسیستان و بلوچستان634

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130کدخدائیادیبسیستان و بلوچستان635

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان636

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109گرامیقمر رخفارس637

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109یعقوبیمریمفارس638

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117ابراهیمیمهدیفارس639

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117پورسعیدمحسنفارس640

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117پوالدیانخسروفارس641

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117جمشیدیصدیقهفارس642

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117راه پیمامهدیفارس643

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117رضائی شبانکارهسعیدفارس644

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117زارعیداریوشفارس645

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117سجادیراضیه ساداتفارس646

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117سونیسکینهفارس647

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117شفیعیلیالساداتفارس648

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117عباسیکاظمفارس649

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117قاسمیمحسنفارس650

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117کاظمی نیامصطفیفارس651

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117کریمی نیامحمد صادقفارس652

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117کنعانیاسماعیلفارس653

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117محسنی فردمحمد رضافارس654

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117محیط قیریمحمدفارس655

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مسعودفرزهرافارس656

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مسعودیزهرهفارس657

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117مسلمیصغرافارس658

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117میرقادریسید علیرضافارس659



تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117ناظمیعلیفارس660

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117نقی زاده جهرمیمصطفیفارس661

تایید(اجرا در استان فارس)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1397110613971117نیکوبختلیالفارس662

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109نگهبانقاسمفارس663

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109قائدیابراهیمفارس664

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109جوکارعلیفارس665

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109مسعودیعبدالکریمفارس666

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCکنعانیاسماعیلفارس667

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116متوسالنیبهارهفارس668

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116مدنی قهفرخیمرضیهفارس669

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116ذرت کارحسینفارس670

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116سالکیسمیراءفارس671

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116گودرزیمهدیفارس672

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116یزدان پناهلیالفارس673

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117بنیانیمصطفیفارس674

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116مسعودیعبدالکریمفارس675

1397111313971116راست روشنحسینفارس676
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116مسعودیزهرهفارس677

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116حسینیسیده فاطمهفارس678

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116سارانیریحانهفارس679

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117باقریمریمفارس680

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116غالمیعلیرضافارس681

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116گورکانیفریدونفارس682

تایید1397112713971130LOGOحق پرستزین العابدینفارس683

تایید1397112713971130LOGOمحمدیمهدیفارس684

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130زادسرعبدالرضافارس685

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130صفاییانزهرافارس686

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130یزدان پناهلیالفارس687

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130قائم مقامیاحسانفارس688

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130قناعت پیشه سنانیعبدالرسولفارس689

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130کریمیمیترافارس690

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130صحافیایمانفارس691

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130ضیایی نژادآمنهفارس692

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130فرهادیفاطمهفارس693

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201ابراهیمیمهرانفارس694

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201حبیبیفرامرزفارس695

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201دهقانیکامرانفارس696

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130احمدیسارافارس697

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130کاظمیرحیمفارس698

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130مؤذنیاعظمفارس699

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130جمشیدیصدیقهفارس700

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130ایزدشناس جهرمیحسینفارس701

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201باقریمریمفارس702

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201داودیازادهفارس703

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130میریامینفارس704

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130گوهری پورفردمهنازفارس705

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109حسینیسید فرشیدقزوین706

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109رضائی امیرگوابرعلیقزوین707

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109رنجکش قصابسرائیعلیرضاقزوین708

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109انصاری فرمحمدقزوین709

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109طاهرخانیسجادقزوین710

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109باریکبینانعرفانقزوین711

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109رستمیبهزادقزوین712

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCاصغریحمیدقزوین713

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116رحمنیلیالقزوین714

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116صباع چینمیناقزوین715



1397111313971117مناهجیفهیمهقزوین716
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117نوروزیمنیرقزوین717
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116رشوندعباسقزوین718

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116زند پورمرتضیقزوین719

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116معدنی پورفاطمهقزوین720

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117حاجی نور محمدیحمیدهقزوین721

شیواقزوین722
محمود پور کبابیانی 

فرد
تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116گودرزوند چگینیسجادقزوین723

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200رحمانیفرشیدقزوین724

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208خسرو نژادعلیقزوین725

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208فروغیامیرقزوین726

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208مافیسمیراقزوین727

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130رضائی امیرگوابرعلیقزوین728

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130شاه محمدیعلیرضاقزوین729

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130گودرزوند چگینیسجادقزوین730

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130رحمانیامیدقزوین731

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130کشاورز معتمدیمهدیقزوین732

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110امیریهاشمقم733

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110برقعیسید فوادقم734

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110پورمندرضاقم735

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110تحریریمریمقم736

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110توسلیلیالقم737

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110جوکارشاه آبادیمحمدقم738

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110چاوشی خاتمیلیالقم739

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110حاتمیوحیدقم740

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110دهقانسعیدقم741

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110رضاییزینب الساداتقم742

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110رضائیرضاقم473

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110سعادت کیشداودقم744

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110شایانی فرزهراقم745

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110عوایدیعلیرضاقم746

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110قادریزهراقم747

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110قاسمیاحمدقم748

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110ماللومحسنقم749

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110ممیزفریدهقم750

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110نیکو اورنگمسعودقم751

تایید(اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی 1397110613971110واشیانصادققم752

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCامیریهاشمقم753

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116شایانی فرزهراقم754

تایید1397110613971109FLASHسیدیارزوکردستان755

تایید1397110613971109FLASHویسیعبداهللکردستان756

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCموچانیامیرکردستان757

تاییدساخت پروژه1397110613971116ساالریفریباکردستان758

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109حسین پناهیتوفیقکردستان759

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109حسینیسید کاوانکردستان760

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109خورشیدیافشینکردستان761

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109قادرمرزیحامدکردستان762

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109لطفیمسعودکردستان763

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCرضاییمرتضیکردستان764

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCموچانیامیرکردستان765

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116شمسیثریاکردستان766

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116افشاریرضاکردستان767

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116جعفریکورشکردستان768

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116ستایشنسرینکردستان769

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116نگاریوحیدکردستان770

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116ویسیعبداهللکردستان771



تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117کریمپوربهارکردستان772

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116ایل بیگی پورعدنانکردستان773

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116ولی نژادفوزیهکردستان774

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116حسین پناهیسعیدکردستان775

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116محمدیکاوهکردستان776

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116رضاییفرزادکردستان777

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان778

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130ورزیریآرامکردستان779

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130امینی فرمحمدرضاکردستان780

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130حاتمیجمال الدینکردستان781

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208کریمیامجدکردستان782

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130حسین پناهیسعیدکردستان783

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130اسدیمظفرکردستان784

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130کریمیجلیلکردستان785

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130افشاریانسهرابکردستان786

تایید برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1397110613971109موسائیسیمین دختکرمان787

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCترک زاده تبریزیعلیکرمان788

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCدرویشی دیوانمرادجاسمکرمان789

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCمحمدحسنی جورمیالدکرمان790

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109شریفیسعیدهکرمان791

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109فرخیهادیکرمان792

تاییدکاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد1397110613971109مستقیمیمحمدکرمان793

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCدرویشی دیوانمرادجاسمکرمان794

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116میراحمدی بانیلیلیکرمان795

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116کمال الدینیرضاکرمان796

1397111313971117حسن شاهی راویزحسنکرمان797
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117آتش پنجهپیمانکرمان798

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117بهرام نژادداودکرمان799

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117صالحیعلیکرمان800

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117کارگر راوریمحمودکرمان801

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان802

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116حسنی خورسندیمهدیکرمان803

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان804

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان805

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117سالجقهفاطمهکرمان806

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117محمدی هلل لومهدیکرمان807

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان808

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116ایزدی همت آبادیرسولکرمان809

تایید1397112713971130LOGOدرویشی دیوانمرادجاسمکرمان810

تایید1397112713971130LOGOمشایخی مزارمهدیهکرمان811

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130حاجی زاده خنامانیزهراکرمان812

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130مهدی زادههداکرمان813

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130گروهی ساردوارسالنکرمان814

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130مکی آبادیصالحکرمان815

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130اسدیاراکرمکرمان816

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130امیرمجاهدی گوکیآمنهکرمان817

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130بیت اله عبد آبادیمریمکرمان818

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130حیدر زادهمریمکرمان819

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130سلیمانیهاجرکرمان820

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130امیریفرشته الساداتکرمان821

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201بیک زادمسعودکرمان822

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201حسن شاهی راویزحسنکرمان823

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130افشاری پورجلیلکرمان824

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130عسکرپور کبیرمجتبیکرمان825

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130فتحی زادهسجادکرمان826

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCترکمهدیکرمانشاه827

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109امیدیماریاکرمانشاه828



تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109امینی بازیانیماریاکرمانشاه829

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109احمدیسیروسکرمانشاه830

تاییدساخت پروژه1397110613971116قاسمیفریبرزکرمانشاه831

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109کریمیلقمانکرمانشاه832

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109رستمیحسینکرمانشاه833

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCترکمهدیکرمانشاه834

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCسنجابینعمتکرمانشاه835

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCویسی دیاربهمنکرمانشاه836

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116داردرفشیالههکرمانشاه837

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116مبارکیمصطفیکرمانشاه838

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116بهرامیطاهرهکرمانشاه839

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116رازقیآذرکرمانشاه840

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117امانی مجدحجت الهکرمانشاه841

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116کریمیاسفندیارکرمانشاه842

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116شفیعیسعیدکرمانشاه843

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116نوروزنژادارسالنکرمانشاه844

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130منصوریاننسرینکرمانشاه845

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130محمدیجوانمیرکرمانشاه846

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130سلیمیکبریکرمانشاه847

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130مهرجومهوشکرمانشاه848

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201پروانهحسنکرمانشاه849

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130طهریرحیمکرمانشاه850

تاییدA 1دستور زبان انگلیسی 1397112713971130اسدیناهیدکرمانشاه851

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130منصوری کریانیفرهادکرمانشاه852

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130مهر افشارمجیدکرمانشاه853

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130حیدریبابککرمانشاه854

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201رسولی تبارشهریارکرمانشاه855

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCخشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد856

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCکرمیظاهرکهگیلویه و بویراحمد857

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109شیعیحلیمهکهگیلویه و بویراحمد858

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد859

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد860

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109الهی دوستسید ا مر الهکهگیلویه و بویراحمد861

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد862

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد863

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109عدالتی منشسکینه الساداتکهگیلویه و بویراحمد864

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد865

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد866

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد867

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109اسکندری نژادمنصورهکهگیلویه و بویراحمد868

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد869

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116بهمن پوراشرفکهگیلویه و بویراحمد870

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد871

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد872

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد873

تایید1397112713971130LOGOفریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد874

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد875

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130جلیلی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد876

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130جوخ زادهزینبکهگیلویه و بویراحمد877

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد878

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130سبحانی پوربتولکهگیلویه و بویراحمد879

تاییدبرق خودروی تخصصی زانتیا1397112713971130محمدپورترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد880

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد881

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد882

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد883



تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109ایمریعبدالمنانگلستان884

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109طاهریابراهیمگلستان885

تاییدخودروهای هیبردی1397110613971109میردار ورچشمهرضاگلستان886

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109خاندوزی گنارهنسیمهگلستان887

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109شاملوفاطمهگلستان888

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109صحراییجبراییلگلستان889

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116شموشکیمرضیهگلستان890

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116خدادادیمحمدگلستان891

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397111313971116مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان892

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130آهنگرانمحمدرضاگلستان893

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130ذهبیعبدالرحیمگلستان894

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان895

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201کده ایحمزهگلستان896

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCدشتبان   مهدیگیالن897

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCعلی حیدریمحمد جوادگیالن898

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109صابرزیده سرائیخدیجهگیالن899

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109صناعتی زادهژیالگیالن900

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109فلک خواهبائرهگیالن901

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109نجفی قلعه بینلیالگیالن902

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109فالح پور سالکویهفرزانهگیالن903

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109صادقیمهرانگیالن904

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109رضازاده قاضیانیفریدونگیالن905

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109لطیفیمهیارگیالن906

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109امام دوست پیشخانیمهردادگیالن907

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن908

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116گزمهاعظمگیالن909

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116شهبازی کردلرروح انگیزگیالن910

1397111313971117حامیان رودسریعلیرضاگیالن911
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117کافی کسماییرضاگیالن912
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117محمدپورایمانگیالن913
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117رفیعی نژادرضاگیالن914

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117مهربان کلشتریسعیدگیالن915

تایید1397112713971130LOGOرضوی باالجورشریسیدنصرالدینگیالن916

تایید1397112713971130LOGOشادبهرمجیدگیالن917

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200دانش پژوه نهزمیاکبرگیالن918

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200واحدی بی تمعبدالرضاگیالن919

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130چربدست گسکریرضاگیالن920

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130خلیلی رادنیماگیالن921

تاییدبازاریابی1397112713971130برومند خاجانیپروینگیالن922

تاییدبازاریابی1397112713971130جوادی نیاسیده لیالگیالن923

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130حاجی کریماحیاگیالن924

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201مشعوفعلیگیالن925

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130ناطقیحسنگیالن926

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130خراسانی رادسیده فاطمهگیالن927

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130محسنیالهامگیالن928

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130قربانی پنچاهوحیدگیالن929

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130حسنی کمساریمعصومهگیالن930

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130چترآذرفائقهگیالن931

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCدالوندزاهرهلرستان932

تاییدA مقدماتی 1397110613971109PLCموسویسید مجتبیلرستان933

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397110613971109مرادپورهومانلرستان934

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109امان اله نژادفردفرزانهلرستان935

1397110613971109بهمنیعلیلرستان936
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید



1397110613971109شاه منصوریمسعودلرستان937
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109کریمیفریدونلرستان938
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109ملک محمودیروح الهلرستان939
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109خادمی طاهرهلرستان940

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109سوری لکیعلیلرستان941

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109علیزادهوحیدلرستان942

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109ساریمهدیلرستان443

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109بیرانوندامینلرستان944

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109شاه کرمیمیالدلرستان945

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116وفائی مقدمسیدصادقلرستان946

1397111313971117محمدیفرنگیسلرستان947
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116امیریافسانهلرستان948

تایید(حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه1397111313971116خادمیطاهرهلرستان949

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116لریمسلملرستان950

تاییدmodule M4-2جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1397111313971116سهرابیسیدهادیلرستان951

1397111313971116سوری لکیعلیلرستان952
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116قربانیاسماعیللرستان953

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1397111313971116جدیدیرضالرستان954

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130میرزائیمنصورهلرستان955

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130دلفانفیروزلرستان956

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130کریمی صدراسماعیللرستان957

تاییدبازاریابی1397112713971130امیدیفریبالرستان958

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130قیطاسیحسنلرستان959

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130رضاییجوادلرستان960

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130غالمیاحمدلرستان961

تاییدروشهای ارائه مطلب1397112713971130قایدرحمتیمرادلرستان962

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130قربانیاسماعیللرستان963

تاییدسیستم نشان دهنده های خودرو1397112713971130کشاورزکاظملرستان964

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1397112713971201درویشیانداودلرستان965

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130پورمحسنینوشینلرستان966

تایید1397110613971109FLASHشریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران967

تاییدساخت پروژه1397110613971116ابراهیمیمیترامازندران968

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109اسدی سمسکندهایمانمازندران969

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109حبیبی خلیالنیخسرومازندران970

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1397110613971109حسن دختاسماعیلمازندران971

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109ناظریامیرحسینمازندران972

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116اکبری خرم آبادیزهرامازندران973

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116خلیلیمحسنمازندران974

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1397111313971116منصوری نیاسید صادقمازندران975

1397111313971117حسن پورمحمدمازندران976
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117ریاحیعباسعلیمازندران977
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117گیلمحمدمازندران978
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971117نیازیانعلیرضامازندران979
- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی
تایید

1397111313971116حبیبیناصرمازندران980
 در  مدیریت منابع آب و تصفیه PLCسیستم های کنترل منطقی 

PLC Stations in Water management Systemsخانه ها 
تایید

تاییدمونتاژ قطعات1397111313971116حاجی زادهایمانمازندران981

تایید1397112713971130LOGOرحیمی تاکامیبهروزمازندران982



تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200حبیبیناصرمازندران983

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130غالم کار علی آبادیلیالمازندران984

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130عالی پورخدیجهمازندران985

تاییدبازاریابی1397112713971130عاشوریرؤیامازندران986

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130خاتمیمولودمازندران987

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130مقتدائیراحلهمازندران988

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130محمدزاده مشاییفیروزهمازندران989

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130جعفریعلیرضامازندران990

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130حسینیسید جالل الدینمازندران991

تاییدبرنامه ریز تور گردشگری1397112713971130میرباقریسیدحامدمازندران992

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130جعفریانمعصومهمازندران993

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130صابریان ثانیمجیدمازندران994

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397112713971130یوسفیعلیمازندران995

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130فتحیسید حمیدمازندران996

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130نوریغالمرضامازندران997

تایید(مقدماتی) Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی1397112713971130خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران998

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109قربانیفاطمهمرکزی999

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109توتونیمریممرکزی1000

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109میرزائیفاطمهمرکزی1001

1397110613971109عباسیمحمدمرکزی1002
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی1003

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109ایبک ابادیاحسانمرکزی1004

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1397110613971109حشمتی فرامینمرکزی1005

تاییدCATIAبعدی در محیط 3بعدی و 2طراحی قطعات 1397110613971109عماریمیالدمرکزی1006

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116جعفریکبریمرکزی1007

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117سعیدیگلبرگمرکزی1008

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116زاهدیمریممرکزی1009

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116حسنیسعیدمرکزی1010

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1397111313971116شفیعیحسینمرکزی1111

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201اجتهادیاحسانمرکزی1112

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201باقری شتریهاکرممرکزی1113

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201جعفرینجمهمرکزی1114

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201حسنیسمیهمرکزی1115

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1116

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201حسینیالههمرکزی1117

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201حقانیسمیهمرکزی1118

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201حقانیطاهرهمرکزی1119

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201خادمی عراقیابوالفضلمرکزی1120

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201خلیلی درمنیالهاممرکزی1121

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201رحمانیاکرممرکزی1122

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201رفیعینسرینمرکزی1123

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1124

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201عباسیزینتمرکزی1125

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201عطاریانزهرامرکزی1126

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201عیاشیزهرامرکزی1127

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201غالمیبانومرکزی1128

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201قنبریولیمرکزی1129

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201کمال آبادیفاطمهمرکزی1130

تایید(اجرا در استان مرکزی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397112713971201میرجوادیسید حسنمرکزی1131

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130باقریزهرامرکزی1132

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110احمدیداریوشهرمزگان1133

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110امیری دوماریمحسنهرمزگان1134

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110انوریشیالهرمزگان1135

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110بهنامیاصغرهرمزگان1136

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110پسندی پورسولمازهرمزگان1137

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110جلیلیابراهیمهرمزگان1138

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1139

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1140

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1141



تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1142

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110ذاکری نسبفاطمههرمزگان1143

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1144

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110رنجبریمریمهرمزگان1145

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1146

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110سیستانیکیومرثهرمزگان1147

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110صادقی نژادمهدیهرمزگان1148

سمیههرمزگان1149
عسکری پور حسن 

آباد
تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110قاسمیصادقهرمزگان1150

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1151

تایید(اجرا در استان هرمزگان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397110613971110کمالیعلی اصغرهرمزگان1152

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109پاکوهی قشمیاسماءهرمزگان1153

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109وهابی نیاریلیالهرمزگان1154

1397110613971109جمالیحجت الههرمزگان1155
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

1397110613971109حمیدیبابکهرمزگان1156
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم تعلیق وفرمان1397110613971109حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1157

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1158

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109فریدونفرحامدهرمزگان1159

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1397110613971109قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1160

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109کریمیمحمدهرمزگان1161

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1162

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117امیری دوماریمحسنهرمزگان1163

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117انوریشیالهرمزگان1164

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117بهمن زادهمریمهرمزگان1165

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117بهنامیاصغرهرمزگان1166

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117پسندی پورسولمازهرمزگان1167

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117جلیلیابراهیمهرمزگان1168

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1169

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117حسینیسید مهدیهرمزگان1170

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1171

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1172

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117ذاکری نسبفاطمههرمزگان1173

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1174

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1175

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117سلیمانیآرزوهرمزگان1176

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117صادقی نژادمهدیهرمزگان1177

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان1178

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117قاسمیصادقهرمزگان1179

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1180

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117کمالیعلی اصغرهرمزگان1181

تایید(اجرا در استان هرمزگان)روانشناسی مهارتهای ارتباطی1397111313971117محمدیعایشههرمزگان1182

تایید1397112713971130LOGOحسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1183

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397112713971130امیری دوماریمحسنهرمزگان1184

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130امیدوارالهامهرمزگان1185

تاییدبازشناسی طرح های سنتی1397112713971130قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1186

تاییدZF(دستی)تعمیرگیربکس  معمولی 1397112713971201حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1187

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1188

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130سیستانیکیومرثهرمزگان1189

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1397112713971130فریدونفرحامدهرمزگان1190

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130رحمانیان کوشککیعلی اصغرهرمزگان1191

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130قاسمیصادقهرمزگان1192

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109معروفنسرینهمدان1193

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397110613971109نجاتیطیبههمدان1194

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109مرادی سیارعصمتهمدان1194



تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1196

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109فاطمیمهرسیماهمدان1197

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109گودرزیزهراهمدان1198

1397110613971109زندیهسعیدهمدان1199
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(مشاغل
تایید

تاییدسیستم های کنترل دیزل ژنراتور1397110613971109ده پهلوانبهزادهمدان1200

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109الچینحمیدهمدان1201

تایید در طراحی سیستم های خورشیدی فتوولتائیکPV Systنرم افزار 1397110613971109زرین وفاعلیرضاهمدان1202

تاییدB مقدماتی 1397111313971116PLCمرادطلبمحمدهمدان1203

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116طالبیانمحمدهمدان1204

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116عبداله پورحسنهمدان1205

تاییداتصاالت چوبی1397111313971116معبودیهرمزهمدان1206

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397111313971116صارمیانسیههمدان1206

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397111313971116یادگاریمنیژههمدان1207

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116چراغی وشمحمد مهدیهمدان1208

تایید1تراش تخصصی 1397111313971116کرمیعلیهمدان1209

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116عسگری نویدزهراهمدان1210

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397111313971116فریدنیامجیدهمدان1211

1397111313971116ساسان شفیع نیا علیهمدان1213
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدطب سنتی پیشرفته1397111313971116کرمیحسنهمدان1214

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200بهرامی خواهمهدیهمدان1215

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130آزادی منشطاهرههمدان1216

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130بهرامی عابدسمیههمدان1217

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130بیرامیمریمهمدان1218

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397112713971130عظیمیطیبههمدان1219

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1397112713971130سهیلی مهدیزادهاصغرهمدان1220

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130فتحیان راسخعلیهمدان1221

تاییدبازاریابی1397112713971130شریفی تراباعظمهمدان1222

تاییدبازاریابی1397112713971130نیکونامسودابههمدان1223

تاییدبافنده ترکیبی قالی و گلیم1397112713971130ارشنگیاننارنجهمدان1224

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397112713971208سوریزینبهمدان1225

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397112713971201بنی اردالنحجت الههمدان1226

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397112713971130نادریصالحهمدان1227

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1228

تاییدکولرهای گازی اینورتری1397112713971130علی یاریابراهیمهمدان1229

تایید(مقدماتی)پلیوار دوز بلوچ 1397110613971109کارآموزفخرالساداتیزد1230

تایید(قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی 1397110613971109جاللیفریبایزد1231

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109بهارستان تفتیسکینهیزد1232

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109دهقانی تفتینرگسیزد1233

تاییدروشهای ارائه مطلب1397110613971109مسلمان یزدیفاطمهیزد1234

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1397110613971109ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1235

ایمانیزد1236
بنی اسدی عسکری 

پور
تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1397110613971109

تاییدالگو ساز و دوخت لباس کار1397111313971116صداقت پورلیالیزد1237

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1397111313971117دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1238

تاییدتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین1397111313971117طباطباییزهراالساداتیزد1239

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397111313971116تفکری بافقیسیمایزد1240

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397111313971117زارعی کردشولیلیالیزد1241

تایید مقدماتی1397112713971130PLC-S7-1200مام آقایابراهیمیزد1242

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1397112713971130پیروزفرمجیدیزد1243

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397112713971130دامکی علی آبادمحمد رضایزد1244

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1397112713971130ادهمی مجومردبتولیزد1245

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


