
وضعیت ثبت نامنام حرفهتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان مربیردیف

1398011713980121جهان سریولیاذربایجان شرقی1

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121ارشادیفرشتهاذربایجان شرقی2

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121رحمتیسیمااذربایجان شرقی3

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121سلیمانی خانیانیحامداذربایجان شرقی4

1398011713980121جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی5

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121خازینیبیتااذربایجان شرقی6

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121طهماسبیاحمداذربایجان شرقی7

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی8

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی9

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121FLASHولی پورعلیرضااذربایجان شرقی10

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012پورحیدررباباذربایجان شرقی11

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی12

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121پوریعقوبیسیدصمداذربایجان شرقی13

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121نشاطپرویزاذربایجان شرقی14

تایید1398012413980127DREAMWEAVERعباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی15

تایید1398012413980127DREAMWEAVERکشفیپیاماذربایجان شرقی16

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی17

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127نشاطپرویزاذربایجان شرقی18

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127کریمیعزیزهاذربایجان شرقی19

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127نوریابوالفضلاذربایجان شرقی20

1398012413980128قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی21
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204اکبریفاطمهاذربایجان شرقی22

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204رحمتیسیمااذربایجان شرقی23

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127فرضعلیزاده رواسجانبابکاذربایجان شرقی24

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی25

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127آذری خامنهحسناذربایجان شرقی26

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121مسعودنیااسماعیلاذربایجان غربی27

1398011713980121روشنیبهمناذربایجان غربی28

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121PHOTO SHOPبهروزیالمیرااذربایجان غربی29

تایید1398011813980121PHOTO SHOPطالیی حسنلوییفرانکاذربایجان غربی30

تایید1398011813980121PHOTO SHOPمحمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی31

زهرااذربایجان غربی32
محبوب خواه گوگ 

تپه
تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121خلیلیمیکاییلاذربایجان غربی33

1398دعوتنامه فروردین ماه 



تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121رحمانیمیثماذربایجان غربی34

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121محمدیمسعوداذربایجان غربی35

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی36

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121سبزه چیسحراذربایجان غربی37

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121سهرابیشیدااذربایجان غربی38

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121محالیسامرنداذربایجان غربی39

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121خوشوقتهیمناذربایجان غربی40

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121با حجب قاسمیشمسیاذربایجان غربی41

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی42

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121قربانیناهیدهاذربایجان غربی43

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121مسعودمرضیهاذربایجان غربی44

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121مولودیفریدهاذربایجان غربی45

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی46

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121باختریکبریاذربایجان غربی47

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121مولودیانامیراذربایجان غربی48

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی49

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121سعیدنسیمهاذربایجان غربی50

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121مختاریانرقیهاذربایجان غربی51

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121ولی زادهمعصومهاذربایجان غربی52

تاییدمحوطه سازی1398011813980121جاویدمرتضیاذربایجان غربی53

تاییدمحوطه سازی1398011813980121شرفیبهمناذربایجان غربی54

تاییدمحوطه سازی1398011813980121نژاد دهقانمحمداذربایجان غربی55

تاییدمحوطه سازی1398011813980121وصالیمهدیاذربایجان غربی56

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121افسونآکواذربایجان غربی57

تایید1398012413980127LOGOامیدیسیف الدیناذربایجان غربی58

تایید1398012413980127LOGOحقیعلیاذربایجان غربی59

تایید1398012413980127LOGOخوشوقتهیمناذربایجان غربی60

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی61

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127رشیدیشلیراذربایجان غربی62

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127فرزانهیاشاراذربایجان غربی63

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127ایرم پروانهاذربایجان غربی64

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127بالکی پورقادراذربایجان غربی65

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127بهروزیالمیرااذربایجان غربی66

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127پارسانیامعصومهاذربایجان غربی67

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی68

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی69

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127رحمانیمیثماذربایجان غربی70

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی71

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی72

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی73

1398012413980127رضازادهغالمرضااذربایجان غربی74
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی75

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127مقدم شبیلو ی علیاوحیداذربایجان غربی76

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی77

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127نعمتیابراهیماذربایجان غربی78

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127حاجی زادشهالاذربایجان غربی79

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی80

1398012413980128جاویدمرتضیاذربایجان غربی81
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128شکری حبشیابراهیماذربایجان غربی82
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128ییالقییاسیناذربایجان غربی83
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید



تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127قنبرزادهقاسماذربایجان غربی84

تایید1مولد قدرت 1398012413980127افسونآکواذربایجان غربی85

تایید1مولد قدرت 1398012413980127نعمتیخسرواذربایجان غربی86

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی87

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127جعفر زادهرقیهاذربایجان غربی88

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127سبزه چیسحراذربایجان غربی89

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی90

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012لواییحسناردبیل91

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121عبدلیمحمداردبیل92

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121آرماتمعصومهاردبیل93

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121بدایتیزیبااردبیل94

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121فرج پورنیریزهرااردبیل95

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121محمدیمالکهاردبیل96

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121هاشمیمهنازاردبیل97

تاییدروی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121مهرورزمغانلوسیامکاردبیل98

تایید1398012413980127DREAMWEAVERورودیفرشاداردبیل99

تایید1398012413980127LOGOحیدر گیگلوبهناماردبیل100

تایید1398012413980127LOGOممی زادهوحیداردبیل102

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127باالئیمحمدرضااردبیل102

1398012413980128حسینیسید بهراماردبیل103
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128محمدی جبه دارپرویزاردبیل104
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127سعادتی گلوجهمهدیاردبیل105

1398012413980127عموئیعلیاردبیل106
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398012413980127فرجی داود خانیایرجاردبیل107
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127برمایونسعیداردبیل108

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127فرهودی زادهعوضاردبیل109

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127رسالتیسهیالاردبیل110

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127فرج پورنیریزهرااردبیل111

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل112

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121بقولی دستجردینسریناصفهان113

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121ربانی فرالههاصفهان114

1398011713980121خامهءمحمداصفهان115

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121بهرامی کرکوندیمحمداصفهان116

تایید1398011813980121FLASHشب خوانمرضیهاصفهان117

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121میرمسیبزهرااصفهان118

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121باقری تبارمحسناصفهان119

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121باغستانیجنتاصفهان120

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121سلطانیانزهرهاصفهان121

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121نمدیان  مجردنرگساصفهان122

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121نمدیان مجردمریماصفهان123

تاییدمحوطه سازی1398011813980121عباسی جوزدانیمجیداصفهان124

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127کلکی نمامحسناصفهان125

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127مجیدیانناهیداصفهان126

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127اقلیانیغالمعلیاصفهان127

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127قاسمیحامداصفهان128

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127گندمیان دیزچهعباساصفهان129

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128طاوسیغالمحسیناصفهان130



1398012413980127صدوقیمحمداصفهان131
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127آقاسید جعفری مفردفهیمهاصفهان132

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127رضائی برزانیمرتضیاصفهان133

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127بابائی زادهمحمدرضااصفهان134

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127اتحادی ابریمهدیاصفهان135

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان136

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127خداشناسمه جبیناصفهان137

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127خورشیدیمرضیهاصفهان138

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127حیات داودیسید مهدیاصفهان139

تایید1مولد قدرت 1398012413980127محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان140

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127باغبانهامریماصفهان141

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127فتاحیزهرااصفهان142

تایید1398011813980121PHOTO SHOPکهن خاکیسمیراالبرز143

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121حق نظریزینبالبرز144

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121اسداللهی مهرخدیجهالبرز145

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121رضاییروح الهالبرز146

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121عشقی یار عزیزداودالبرز147

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121فالح مهر آبادیبهرامالبرز148

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127کهن خاکیسمیراالبرز149

1398012413980127برف مالمحسنالبرز150
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

1398012413980127مفاخریصالحالبرز151
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127امیریمعینالبرز152

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127آقا محمدی شندیپرویزالبرز153

1398012413980127خزاییمهدیالبرز154
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398012413980127نیریسیدرضاالبرز155
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127رنجبراسالمالبرز156

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127طائب نیاریحانهالبرز157

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127پهلوانیعلی رضاالبرز158

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127حق نظریزینبالبرز159

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127حبیب پورنبی الهالبرز160

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127سلطانی صحتداودالبرز161

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127عموزادیرضاالبرز162

تایید1398011813980121FLASHیوسفی زادهپریساایالم163

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012الماسیصدیقهایالم164

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012منصوریبشریایالم165

تایید1398012413980127DREAMWEAVERالماسیصدیقهایالم166

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127شفیعیمعصومهایالم167

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127میرزاییمحمدایالم168

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127نیازیمحسنایالم169

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127انوری پورعبادالهایالم170

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127جمشیدیمنصورایالم171

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127شیرینگومعصومهایالم172

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127نرگسیفرزادایالم173

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127منصوریبشریایالم174

تایید1398011813980121PHOTO SHOPسعیدیفرحنازبوشهر175

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121حاجی پورغالمحسینبوشهر176

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127بایوجیههبوشهر177



تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204ابطحیسید شهرامبوشهر178

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204بهفرکاظمبوشهر179

1398012413980127میمدیابراهیمبوشهر180
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398012413980128لیراویسعیدبوشهر181
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398011713980121جودیجعفرتهران182

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121مهمیوندمحمدرضاتهران183

تایید1398011813980121FLASHحجتیمیناتهران184

تایید1398011813980121PHOTO SHOPصنیعیرایناكتهران185

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012طبخیامیر محمدتهران186

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012قربانزاده بهارابوذرتهران187

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121برومند خشکبیجاریفاطمهتهران188

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121قشقائیرضاتهران189

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121بقائیجلیلتهران190

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121مسلمی قلعه نوئیطاهرهتهران1911

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121نیک نیارقیهتهران92

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121بزرگ منشمحسنتهران193

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121بهروزاحمدتهران194

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121موسویمیررسولتهران195

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121قاسم واسعیجمیلهتهران196

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121بهزادیمرجانتهران197

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121موسویسیده سمیهتهران198

تایید1398012413980127LOGOحسینی پویامهدیتهران199

تایید1398012413980127LOGOنوروزیحسینتهران200

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127سارانیامیرتهران201

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127بیت سیاحرودابهتهران202

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127رفیعیسید جلیل الدینتهران203

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127عرش وزانعلیتهران204

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127کوکبیحمیدهتهران205

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127میریفاطمه ساداتتهران206

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127خلیقیمحمدتهران207

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127کوهستانیقاسمتهران208

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127دستجانی فراهانیسعیدتهران209

1398012413980127مشهدیمعصومهتهران210
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127شیرین آبادی فراهانیمجیدتهران211

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127حسین زادهمحمودتهران212

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127مسافریمحمد رضاتهران213

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127صائمیانمازیارتهران214

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127نعیمیمحبوبهتهران215

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127بیرالوندحمید رضاتهران216

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127افتخاریرؤیاتهران217

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127میراحمدیزهرهتهران218

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری213

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری220

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری221



تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121حسین پورمریکیمعصومهچهارمحال و بختیاری222

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121اسمعیلی دهکردیسمیراچهارمحال و بختیاری223

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121خلیلی بروجنیامیرچهارمحال و بختیاری224

تاییدمحوطه سازی1398011813980121محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری225

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری226

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری227

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127محققپروانهچهارمحال و بختیاری228

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127صادقی فردپرویزچهارمحال و بختیاری229

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری230

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127بخشی پورمدینهچهارمحال و بختیاری231

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127نادری لردجانیلیالچهارمحال و بختیاری232

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121ایدونمحبوبهخراسان جنوبی233

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121خسرویزهرهخراسان جنوبی234

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی235

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121شهریاریسمیهخراسان جنوبی236

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی237

1398011713980121ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی238

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی239

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121برهانیرضاخراسان جنوبی240

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128مرادیکبریخراسان جنوبی241

1398012413980127عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی242
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

1398012413980127مودیبابکخراسان جنوبی243
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128عابدپورسیناخراسان جنوبی244

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی245

1398012413980128شرعیحسینخراسان جنوبی246
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127زینلیحلیمهخراسان جنوبی247

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127برکیانحمیدهخراسان جنوبی248

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی249

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121مردانینوید رضاخراسان رضوی250

1398011713980121رادفرمسعودخراسان رضوی251

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012پورنگکاظمخراسان رضوی252

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121شاکریعلی نقیخراسان رضوی253

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121محدثی عبدل آبادیمجیدخراسان رضوی254

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121موسویمحمدخراسان رضوی255

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121عظیمیساراخراسان رضوی256

تاییدمحوطه سازی1398011813980121مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی257

تایید1398012413980127LOGOسروری یدکیرضاخراسان رضوی258



تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128براتی کلرسکینهخراسان رضوی259

1398012413980128اسحاقیاسماءخراسان رضوی260
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128اسدیفاطمهخراسان رضوی261
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128براتی کلرسکینهخراسان رضوی262
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی263
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128جوادپورهایدهخراسان رضوی264
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی265
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128ساالری ایوریزهراخراسان رضوی266
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی267
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128علویمعصومهخراسان رضوی268
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی269
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی270
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128قهرمانیمیناخراسان رضوی271
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128کریمیفرشیدخراسان رضوی272
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980127محمدی موسویبی بی مریمخراسان رضوی273
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی274
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128نوروزیان سعدآبادزکیهخراسان رضوی275
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128وحدازناهیدخراسان رضوی276
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

1398012413980128نجم الدینیبهزادخراسان رضوی277
اجرا در استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(خراسان رضوی
تایید

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی278

1398012413980128جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی279
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128شاکریمحمدخراسان رضوی280
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128محروقیسیدامینخراسان رضوی281
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128مردانینوید رضاخراسان رضوی282
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی283
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی284

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی285

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204رامی یادگاریزینبخراسان رضوی286

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127تازه دلوجیههخراسان رضوی287

1398012413980127منصوریسید مرتضیخراسان رضوی288
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128ایران منشمهرنوشخراسان رضوی289

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی290



تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128سیدیسیدمهدیخراسان رضوی291

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128غریب پورعلیرضاخراسان رضوی292

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128لطفیسمیهخراسان رضوی293

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127مهراندیشمهدیخراسان رضوی294

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127پرتوزانقدیرخراسان رضوی295

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127عظیمیساراخراسان رضوی296

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127هاشمیحلیمهخراسان رضوی297

1398012413980128فرازمندیمحسنخراسان رضوی298
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128گلزارنیامجتبیخراسان رضوی299
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127آژیرزهراخراسان رضوی300

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127شیخ احمدیمهریخراسان رضوی301

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127فاضلی شهرنویاسماءخراسان رضوی302

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204اسدیفاطمهخراسان رضوی303

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی304

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204امیرابادی زادهحمیدهخراسان رضوی305

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204باباییمحبوبهخراسان رضوی306

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی307

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204حسینی  قصرزهره ساداتخراسان رضوی308

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204رضوی فردعباسخراسان رضوی309

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204زاهدیزهراخراسان رضوی310

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204سروری یدکیرضاخراسان رضوی311

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی312

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204عجم زیبدروح الهخراسان رضوی313

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی ) کارآفرینی مقدماتی 1398013113980204قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی314

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121عامریفاطمهخراسان شمالی315

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012سعادتیوحیدخراسان شمالی316

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121صاحبی فردزینبخراسان شمالی317

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121رحیم زادهعلیخراسان شمالی318

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121امامی فرمحسنخراسان شمالی319

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی320

تایید1398012413980127DREAMWEAVERفرج زاده دهکردیفاطمهخراسان شمالی321

تایید1398012413980127LOGOمنصوریامیرخراسان شمالی322

تایید(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398012413980127علیزادهحاتمخراسان شمالی323

1398012413980127شعبانیانابراهیمخراسان شمالی324
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398012413980127کریمیکرمعلیخراسان شمالی325
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127امامی فرمحسنخراسان شمالی326

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127منصوریعمادخراسان شمالی327

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی328

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127ایزدیمجتبیخراسان شمالی29

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127صادقیمصطفیخراسان شمالی330

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127مهدویبابکخراسان شمالی331

تایید1مولد قدرت 1398012413980127رزمیارولیخراسان شمالی332

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121نجاتیطاوسخوزستان333

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121هوریزهراخوزستان334

1398011713980121فالحتیخدیجهخوزستان335

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121PHOTO SHOPحیدری فردسمیهخوزستان336

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121شو لیسکینهخوزستان337

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121نظریمانداناخوزستان338



تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121البوغبیشفاطمهخوزستان339

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121مفتوحلیالخوزستان340

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121ملکیجوادخوزستان341

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398011813980121خجسته فردمحبوبهخوزستان342

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121حاجتعبدالهخوزستان343

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121منصوری اصلعبدالرضاخوزستان344

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121آبتینبهجتخوزستان345

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121فروزانی بهبهانیلیالخوزستان346

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121رحیمیمهنازخوزستان347

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121شایگان فرالهامخوزستان348

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان349

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121شیرعلی نژادجان محمدخوزستان350

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128بلمچیشقایقخوزستان351

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128غالمیزهرهخوزستان352

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128که کشانمائدهخوزستان353

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127شیرعلی نژادجان محمدخوزستان354

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127عادلپورسعیدخوزستان355

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127جمالیانروزیتاخوزستان356

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127خرمیفرخندهخوزستان357

تاییدB-2آزمایشگاه انگلیسی 1398012413980127دیلمی خوزستانیسیمینخوزستان358

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127کعب عمیرفاضلخوزستان359

1398012413980128سخاجوامیدخوزستان360
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128شهبازنیامریمخوزستان361
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128قنواتیامینخوزستان362
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204حسینیمصطفیخوزستان363

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204عزیزی فرسیده نیوشاخوزستان364

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204کماییمجیدخوزستان365

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127بزرگ فربی تاخوزستان366

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127عالی پور احمدیعصمتخوزستان367

1398012413980127عباسی فردنجمخوزستان368
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127آراستهحمیدهخوزستان369

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127نقی زادهمجیدخوزستان370

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127اسکندری سبزیعلیخوزستان371

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127پویان فرباقرخوزستان372

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127کیارسیتورانخوزستان373

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127محمدیتاجماهخوزستان374

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127نیسیفاطمهخوزستان75

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127رحیمیمهنازخوزستان376

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127شنبدیناهیدخوزستان377

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127عیسی وندمحمودیزینبخوزستان378

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127مطیعی فرمنصورهخوزستان379

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121باقریبهارهزنجان380

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121سلیمانیمحمودزنجان381

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121مسلمیعلیزنجان382

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127حیدریکامرانزنجان383

تایید1مولد قدرت 1398012413980127بیگدلیهادیزنجان384

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127محمدیسیده زهرازنجان385

1398011713980121معماریاناحمدسمنان386

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121جهانمجیدسمنان387

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398011813980121میرعباسیمریمسمنان388



تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121عرب احمدیانیسهسمنان389

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121مغنی دامغانیفرشتهسمنان390

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121کرامتیمحمد رضاسمنان391

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121موسوی کنتیسید قاسمسمنان392

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1398011813980121صادقیاعظمسمنان393

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127دخانیانعلیرضاسمنان394

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127کمندیالههسمنان395

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127جهانمجیدسمنان396

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127خلیل نژادیسمیهسمنان397

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127رضائیهادیسمنان398

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127خادمیمصطفیسمنان399

تایید1398011813980121FLASHریگی ناصریاسماعیلسیستان و بلوچستان400

تایید1398011813980121FLASHشهریاریشیرینسیستان و بلوچستان401

تایید1398011813980121PHOTO SHOPمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان402

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان403

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان404

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121اصغریاحمدسیستان و بلوچستان405

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان406

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان407

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127اصغریاحمدسیستان و بلوچستان408

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان409

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان410

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان411

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان412

1398012413980127خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان413
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان414

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان415

1398012413980128شهرکیفهیمهسیستان و بلوچستان416
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان417
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان418
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

1398012413980128یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان419
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127شیرزائیشهرامسیستان و بلوچستان420

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121ارشاممریمفارس421



1398011713980121ابراهیمیمهرانفارس422

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121دهقانیکامرانفارس423

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121رضاییعلیفارس424

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121زارع پورحیدرفارس425

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121اولیاییرضافارس426

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121رمضانیعبدالرضافارس427

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121ساداتسید شریففارس428

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121مسعودیزهرهفارس429

تاییدمحوطه سازی1398011813980121کاظمیقاسمفارس430

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128احمدزادهراضیهفارس431

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128احمدیشهالفارس432

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128اسکندریمحسنفارس433

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128انصاری فردمحمد مهدیفارس434

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128ایرانمنشسمانهفارس435

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128باقریهسیروسفارس436

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128حبیبیفرامرزفارس437

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128دانشورزهرهفارس438

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128شورکیمحمد مهدیفارس439

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128صفائیانزهرافارس440

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128علیزاده سروستانیمحمدابراهیمفارس441

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128غالمی شهرآبادیجلیلفارس445

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128فلسفیسیمافارس446

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128گورکانیفریدونفارس448

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مدنی قهفرخیمرضیهفارس449

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مفتولینسرینفارس450

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مهبودیانسودابهفارس451

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128میریامینفارس452

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس453

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128یزدان پناهلیالفارس454

تایید(اجرا در استان فارس ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128یوسفیلیالفارس455

تایید1398012413980127LOGOحق پرستزین العابدینفارس456

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127قاسمیمحسنفارس457

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127احمدیزهرهفارس458

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127کریمیفاطمهفارس459

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204علی پورمهردادفارس460

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127محسنی فردمحمد رضافارس461

1398012413980127دهقانیجمشیدفارس462
پودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم 

استودیویی
تایید

1398012413980127فرهادیفاطمهفارس463
پودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم 

استودیویی
تایید

1398012413980127علی نژادمهردادفارس464
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127کریمیمیترافارس465

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127ابراهیمیمهدیفارس466

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127غالمیهاشمفارس467

1398012413980128پرچمیرضافارس468
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127جمشیدیصدیقهفارس469

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127سیاحنرگسفارس470

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127هوشیاربهمنفارس471



تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127رفیعیفاطمهفارس472

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121کشاورزخلیلقزوین473

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127طاهرخانیبهنوشقزوین474

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204المعی رامندی.مرضیه قزوین475

1398012413980127شاعریرضاقزوین476
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127رحمانیمجیدقزوین477

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127خدابندهزینتقزوین478

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127دیده بانمحمودقزوین479

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127رحمنیفرشیدقزوین480

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127رحمنیلیالقزوین481

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین482

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127صباع چینمیناقزوین483

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127مهر افشارعاطفهقزوین484

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121ابراهیم گلحسینعلیقم485

تایید1398011813980121FLASHواشیانصادققم486

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121مقصودیاحمدقم487

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121تحریریمریمقم488

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127حجتی زادهحسنقم489

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127کیومرثینسرینقم490

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121سجادیسید میالدکردستان491

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121شمسیثریاکردستان492

تایید1398011813980121PHOTO SHOPسیدیارزوکردستان493

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121فوالدیاکبرکردستان494

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121رمضانیمصطفیکردستان495

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121زندیحیدرکردستان496

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121قادرمرزیحامدکردستان497

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121حسین زادهعادلکردستان498

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121رضاییارمانکردستان499

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127حمیدیسیروانکردستان500

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127زردوییجبرییلکردستان501

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127زندیبهاالدینکردستان502

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127رجبیفخرالدینکردستان503

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127افشاریانسهرابکردستان504

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127فرجیخرامانکردستان505

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204ایزدیمحمدکردستان506

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204رحیمیانافشینکردستان507

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204سیدیارزوکردستان508

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204کریمیامجدکردستان509

1398012413980127بهرامینویدکردستان510
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

1398012413980127فوالدیاکبرکردستان511
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398012413980127موچانیامیرکردستان512
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127کریمیمحمدصدیقکردستان513

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127حسینیسید سجادکردستان514

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127مالکیسهیالکردستان515

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127نگاریوحیدکردستان516

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127رضاییفرزادکردستان517

تایید1398011813980121FLASHبمانی پورصالح آباداکرمکرمان518

تایید1398011813980121FLASHمحمدی فرمریمکرمان519

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398011813980121موسائیسیمین دختکرمان520

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121برزکارسجادکرمان521

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121شیبانیفرشادکرمان522



تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121فتحی زادهسجادکرمان523

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121مستقیمیمحمدکرمان524

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121بیگ مرادیحسینکرمان525

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121ثمره جاللییدالهکرمان526

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121جاویداننفیسهکرمان527

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121طاهری فرحمیدرضاکرمان528

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121حالج زاده راوریرضاکرمان529

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121عسکرپور کبیرمجتبیکرمان530

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121علیزاده حتکنیزهراکرمان531

تاییدمحوطه سازی1398011813980121اسدیاراکرمکرمان532

تاییدمحوطه سازی1398011813980121صرافی نژاداشکانکرمان533

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127اسالمی علی آبادیسهیالکرمان534

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128انجم شعاعفاطمهکرمان535

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127خضری نژادقرائینصرتکرمان536

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127برزکارسجادکرمان537

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127شیبانیفرشادکرمان538

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128اسدیاراکرمکرمان539

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128رنجبرمجیدکرمان540

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128شیخیمرتضیکرمان541

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128کیانیشیماکرمان542

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127فتحی زادهسجادکرمان543

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127بمانی پورصالح آباداکرمکرمان544

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان545

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1398012413980127محمدیاحمدرضاکرمان546

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121رستمیحسینکرمانشاه547

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398011813980121تركمهدیکرمانشاه548

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121ایزانجعفرکرمانشاه549

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121پورحسنمه تاکرمانشاه550

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121پژوتنبیانکرمانشاه551

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127اسکندرییاسرکرمانشاه552

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127شهبازیسامانکرمانشاه553

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه554

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127پورحسنمه تاکرمانشاه555

تاییدنقاشی با آبرنگ1398012413980127حسن پورمهنازکرمانشاه556

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد557

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد558

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121رزمخواهمهدیکهگیلویه و بویراحمد559

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد560

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121دیبایی فرعالیهکهگیلویه و بویراحمد561

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد562

تایید1398012413980127LOGOفریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد563

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127محمدپورترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد564

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد565

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد566

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121پورکرمحمیدکهگیلویه وبویراحمد567



تایید1398012413980127DREAMWEAVERموسوی پورافشینکهگیلویه وبویراحمد568

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121بهادرانیگانهگلستان569

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121خلیلیهوشنگگلستان570

تایید(ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 1398011813980121نیازیفرهادگلستان571

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121نیرومند توماجشیرینگلستان572

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121قره غولتاج محمدگلستان573

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121خدادادیمحمدگلستان574

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان575

تاییدمحوطه سازی1398011813980121بنی کمالیغزاله ساداتگلستان576

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127بادیفرشتهگلستان577

1398012413980128دالوری نژادمحمدگلستان578
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128رمضانی سربندانمرتضیگلستان579
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127خاندوزی گنارهنسیمهگلستان580

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127ملکانداودگلستان581

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127افشاریحمیدرضاگلستان582

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127کریمیحسینگلستان583

1398012413980127حاجیلریحسینگلستان584
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127دولتی نودهفرشتهگلستان585

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127غفاریسکینهگلستان586

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127ابراهیم نزادرقیهگلستان587

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127درویشیسعیدهگلستان588

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121مشعوفعلیگیالن589

1398011713980121جارستان دوگوریمریمگیالن590

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

1398011713980121سرودی پورسامانگیالن591

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121SQL SERVER 2012چترآذرفائقهگیالن592

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121حداد مومنیمرضیهگیالن593

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121پورعابدگلرودبارییاسینگیالن594

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121پیله ورعزیزگیالن595

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121رضوی باال جورشریسید نصرالدینگیالن596

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121شادبهرمجیدگیالن597

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121منافی اصلیفرهادگیالن598

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن599

تاییدمحوطه سازی1398011813980121محمد پورتسیهامیرگیالن600

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121فالح علی پورارباستانرامینگیالن601

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128اکباتانی نژادشبنمگیالن602

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128امینی رادرامینگیالن603

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128برومند خاجانیپروینگیالن604

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128بهمنی جاللیحسینگیالن605

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128جمال امیدیعلیگیالن606

سیده لیالگیالن607
جوادی نیاصومعه 

سرائی
تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128چربدست گسکریرضاگیالن8

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128خانجانی طالکوئیزهرهگیالن609

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128خراسانی رادسیده فاطمهگیالن610

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128خلیلی رادنیماگیالن611

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128دشتبانمهدیگیالن612



تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128شاهرخ زادهحسینگیالن613

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128شمالیآیداگیالن614

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128صادقیمهرانگیالن615

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128صالحیحسینگیالن616

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128کوچکیامیرگیالن617

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مشعوفعلیگیالن618

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مهدی پور میر محلهمعینگیالن619

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128نظری نیالشنیلوفرگیالن620

تایید(اجرا در استان گیالن ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128نگران لنگرودیپیمانگیالن621

تایید1398012413980127LOGOپیله ورعزیزگیالن622

تایید1398012413980127LOGOعرفانیانایوبگیالن623

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128صفری نژادشهربجارینسیماگیالن624

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204لقائی آستانهامیدگیالن625

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127رشیدی اسطلخیمهدیگیالن626

1398012413980127رفیعی نژادرضاگیالن627
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

1398012413980127نژادابراهیمیمحمدگیالن628
تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق 

 ((AWS-D1.1استاندارد 
تایید

تایید(ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده1398012413980127پاکدلعلیرضاگیالن629

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128مالئی بوساریحسینگیالن630

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن631

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127سرودی پورسعیدگیالن632

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127فاضلیسیده لیالگیالن633

1398012413980128نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن634
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
تایید

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127دژاکامسید اسمعیلگیالن635

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127سلمانی چوبرجعفرگیالن636

تایید1مولد قدرت 1398012413980127حلمی خمیرانیحسینگیالن637

تایید1مولد قدرت 1398012413980127رفعتی کورکابیجاریقادرگیالن638

1398011713980121نقی بیرانوندایوبلرستان639

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121FLASHرشیدیمهرنوشلرستان640

تایید1398011813980121FLASHموالئی تاریرضالرستان641

تایید1398011813980121PHOTO SHOPکریمیزهرالرستان642

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121علی نیازیبالرستان643

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121ملک محمودیداودلرستان644

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121آقاخانی چگنیشاهرخلرستان645

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121رادانعلیلرستان646

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121ساکیمحمدلرستان647

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121قاسمی نژادخداکرملرستان648

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121محمودوندیعلیلرستان649

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121خادمیکبرالرستان650

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121یاراحمدیعلیلرستان651

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121حسینیحجت الهلرستان652

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121سیاه منصورسعیدلرستان653

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121صفاییالهاملرستان654

تاییدمحوطه سازی1398011813980121سیفیمژگانلرستان655

تاییدمحوطه سازی1398011813980121ماکنعلیمحمدلرستان656

تاییدمحوطه سازی1398011813980121یاراحمدیجلیللرستان657

تایید1مدیریت موتور مقدماتی1398011813980121معتمدیرضالرستان658

تایید1398012413980127DREAMWEAVERمرادی سبزوارنیلوفرلرستان659



تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127زمانی وردیمهرانلرستان660

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127ضرونیکیومرثلرستان661

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127قربانیرسوللرستان662

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127کوشکیمعصومهلرستان663

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127مبینی پوررویالرستان664

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398012413980127سیاه منصورسعیدلرستان665

1398012413980128قنبری مزلقانمهدیلرستان666
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204ممیوندمسلملرستان667

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127قنبر پوررضالرستان668

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127نوری عالممحمدلرستان669

1398012413980127پورمحسنینوشینلرستان670
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127اسمعیلیاسفندیارلرستان671

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127میرزاییمسعودلرستان672

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127آقاخانی چگنیشاهرخلرستان673

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127رستمیمصطفیلرستان674

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127غالمیاحمدلرستان675

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127رضائییدالهلرستان676

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127نورعلیسعیدلرستان677

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127والی زادهرامینلرستان678

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127مؤمنی روستائیسمیهلرستان679

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121پزشکیافشینمازندران680

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121سیرادقی کیساریمطهرهمازندران681

تایید برق خودرو چری کوئین1398011813980121مصطفویعلیمازندران682

تایید1398011813980121FLASHنظریفاطمهمازندران683

تایید1398011813980121PHOTO SHOPشریفیانندا بیگممازندران684

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121عاشوریرؤیامازندران685

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121حاجی زادهایمانمازندران686

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121عالی پورخدیجهمازندران687

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121اسدی سمسکندهایمانمازندران688

تاییدECT-AL4گیربکس اتوماتیک 1398011813980121عبدالملکیعلیمازندران689

تایید1398012413980127DREAMWEAVERشریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران690

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398012413980127شیرزادجویباریزهرامازندران691

تایید1انتقال قدرت معمولی 1398012413980127جمالیسید حمزهمازندران692

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127بالوییفاطمهمازندران693

1398012413980128اسفندمداحمدمازندران694
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128حسن پورمحمدمازندران695
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128ریاحیعباسعلیمازندران696
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980128زارعحمیدرضامازندران697
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398012413980127اسماعیلیبهمنمازندران698
پودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم 

استودیویی
تایید

تاییدتحلیل مدارات الکتریکی خودرو سمند1398012413980127مصطفویعلیمازندران699

1398012413980127حاجی زادهایمانمازندران700
پیش نیاز برای کلیه )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127محمودی کردخیلیزهرامازندران701

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127مشتاقیانعزت اهللمازندران702

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1398012413980127حشمتیمیثممازندران703

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127سلیمانی راداباذرمازندران704

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127قلی زاده مرزناکییوسفمازندران705

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127ملکی مجداعظممازندران706

تاییدکارآفرینی مقدماتی1398012413980127اکبری خرم آبادیزهرامازندران707



تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127ساغریزهرامازندران708

تاییدروی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقره 1398012413980127حسن دختاسماعیلمازندران709

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121احدیسمانهمرکزی710

1398011713980121آقاعلیمسعودمرکزی711

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تایید1398011813980121FLASHجعفریکبریمرکزی712

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121شیرمحمدیفاطمهمرکزی713

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121حقانیسمیهمرکزی714

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121عباسیمحمدمرکزی715

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121بیاتیمریممرکزی716

تایید(Lift Design)طراحی آسانسور با نرم افزار 1398011813980121غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی717

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121عباسی زولهزینبمرکزی718

تایید1398012413980127LOGOاکبریعلیرضامرکزی719

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128احدیسمانهمرکزی720

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128باقریزهرامرکزی721

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128عباسیزینتمرکزی722

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128غالمیانراضیهمرکزی723

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128قاسمی پورمریممرکزی724

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127جعفرینجمهمرکزی725

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128سعیدیگلبرگمرکزی726

تاییدداروهای گیاهی1398012413980127امینیاحمدمرکزی727

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127عطاریانزهرامرکزی728

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی729

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121اردالیمعصومههرمزگان730

1398011713980121حلفیانحامدهرمزگان731

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

غیر )(Basic Mechatronic)سیستمهای مکاترونیک

(مجازی- حضوری 

تایید

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121حاج محمدیآیتهرمزگان732

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121ذاکری درباغیمحمدهرمزگان733

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121امیدوارالهامهرمزگان734

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان735

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128امانیرضاهرمزگان736

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128امیری دوماریمحسنهرمزگان737

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128بهمن زادهمریمهرمزگان738

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128جمالیحجت الههرمزگان739

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان740

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128حاج محمدیآیتهرمزگان741

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128دهقانی سلطانیامیرهرمزگان742

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128دهقانی سلطانیرقیههرمزگان743

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128دهقانی سلطانینرجسهرمزگان744

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128ذاکری درباغیمحمدهرمزگان745

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128زعیمی دهبارزالهامهرمزگان746

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128ضرغام نیاوحیدهرمزگان747

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128عامری پوررامینهرمزگان748

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان749

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128فریدونفرحامدهرمزگان750

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128قاسمیصادقهرمزگان751

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان752

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128کمالیعلی اصغرهرمزگان753

تایید(اجرا در استان هرمزگان ) کارآفرینی مقدماتی 1398012413980128مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان754

تایید1398012413980127LOGOرضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان755

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127رمضانیترابهرمزگان756



تاییدداروهای گیاهی1398012413980127پسندی پورسولمازهرمزگان757

تایید(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته1398012413980127معین نیاکاظمهرمزگان758

تایید1398011813980121PHOTO SHOPاحمدی حشمتیهنسرینهمدان759

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1398011813980121زندوکیلی پاتپهفتانههمدان780

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121مقدسیعباسهمدان781

تایید(مقدماتی)طب سنتی 1398011813980121حق پرستمناهمدان782

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121آل طاهاسید مسعودهمدان783

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1398012413980128لطفی می آبادیمریمهمدان784

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127بیرامیمریمهمدان785

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1398012413980204لطفیمهدیهمدان786

تاییدپرورش و تکثیر زالوی طبی1398012413980127حق پرستمناهمدان787

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127قربانی بهادرمسعودهمدان788

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127تویسرکانیمهریهمدان789

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127چهاردولیحامدهمدان790

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127سیففریدهمدان791

تایید(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی1398011713980121جاللیفریبایزد792

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398011713980121دهستانی اردکانیعلییزد793

تایید1398011813980121PHOTO SHOPروحی پناهعبدالرسولیزد794

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121رضاییمریمیزد795

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121عظیمی ابرقوئیالله الساداتیزد796

تاییدآشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی1398011813980121مشتاقیان ابرقوئیاعظمیزد797

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1398011813980121اکرمی ابرقوییعلییزد798

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398011813980121رستگار هروکیسجادیزد799

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد800

تایید(پیشرفته)دراپینگ گل در لباس 1398011813980121عبدلی مسینانسلیمهیزد801

تاییدفرش چند ضلعی با زمینه گالبتون1398011813980121کالنتریسارهیزد802

تاییدوی لوله های مسی (Soldering)لحیم کاری نرم قلع 1398011813980121چاکرالحسینیحمیدیزد803

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127دهقانی فخرابادحلیمهیزد804

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398012413980127کریمی زارچیفاطمهیزد805

1398012413980128دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد806
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت1398012413980128رشیدی احمدآبادیحسینیزد807

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127تفکری بافقیسیمایزد808

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127طباطبائیمعصومه الساداتیزد809

تاییدروشهای ارائه مطلب1398012413980127فتوحی بافقیعظیمهیزد810

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398012413980127فتاحی اردکانیاعظمیزد811

تاییدطراحی مقدماتی1398012413980127رهاویانفاطمهیزد812

تاییدعیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک1398012413980127راستیمحمدرضایزد813

تایید(سوزن بافت)گیپور دوزی تکمیلی 1398012413980127رادمنشعصمتیزد814

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127افضلی سردسیرآزیتایزد815

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127صداقت پورلیالیزد816

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1398012413980127طحانزهرهیزد817

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


