
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204برزگریحسیناذربایجان شرقی1

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی2

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204فائد ملکیجعفراذربایجان شرقی3

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204امیرمحمدیانسیمیناذربایجان شرقی4

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204نویدسهیالاذربایجان شرقی5

1398020213980204فرضعلیزاده رواسجانبابکاذربایجان شرقی6

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204صدریمهرداداذربایجان شرقی7

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204زارع کاظمیهروح الهاذربایجان شرقی8

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204شاهدیحسیناذربایجان شرقی9

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204عبداللهیمحمدرضااذربایجان شرقی10

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی11

1398020713980211ارشادیفرشتهاذربایجان شرقی12
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211طهماسبیاحمداذربایجان شرقی13
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210فائد ملکیجعفراذربایجان شرقی14
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210حیدریفریدوناذربایجان شرقی15

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210عباسی سیه جانیابراهیماذربایجان شرقی16

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210سهرابیعزیزهاذربایجان شرقی18

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210فضل آذر شربیانیسید حسیناذربایجان شرقی20

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210موسی پور کلیبرنویداذربایجان شرقی21

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210آقائینادراذربایجان شرقی22

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210حسینیسیدمیعاداذربایجان شرقی23

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی24

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210فتحیمحراباذربایجان شرقی25

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210جهان سریولیاذربایجان شرقی26

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210گلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی27

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210مهدوی سقین سرافردیناذربایجان شرقی28

1398021413980218نوریابوالفضلاذربایجان شرقی29
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217فرزانسولمازاذربایجان شرقی30

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی31

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217نصیریپریسااذربایجان شرقی32

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی33

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218باالئیمحسناذربایجان شرقی34

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218شاهدیحسیناذربایجان شرقی35

1398022113980225سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی36
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی37
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی38
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

1398022113980225خداییعلیاذربایجان شرقی39
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

1398022113980225شاهدیحسیناذربایجان شرقی40
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230نصیریپریسااذربایجان شرقی41
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تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی42

1398022813980301شیرین آبادیمحمدرضااذربایجان شرقی43
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204محالیسامرنداذربایجان غربی44

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204احمدی دیزجیآمنهاذربایجان غربی46

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی47

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204خانعلیلورقیهاذربایجان غربی48

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی49

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204روشنیبهمناذربایجان غربی50

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204سید علویمیر محموداذربایجان غربی51

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی52

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی53

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی54

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210رفیع نیامیالداذربایجان غربی55

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210وصالیمهدیاذربایجان غربی56

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210خلیلیمعصومهاذربایجان غربی57

تایید1برق خودرو 1398020713980210فرزانهیاشاراذربایجان غربی58

1398020713980210ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی59
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210خلیلیمیکاییلاذربایجان غربی60

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210سهرابیشیدااذربایجان غربی61

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210محمد پورشلیراذربایجان غربی62

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210ولی زادهراحلهاذربایجان غربی63

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی64

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی65

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210وخشوریمیر محمداذربایجان غربی66

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210بالکی پورقادراذربایجان غربی67

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210نجیب فرعلیاذربایجان غربی68

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210پیر شاهوکلثوماذربایجان غربی69

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210محمدی قشالقدلبراذربایجان غربی70

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210نعمتیابراهیماذربایجان غربی71

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210محمدیفرخاذربایجان غربی72

1398021413980218حقیعلیاذربایجان غربی73
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218خلیل لویاسیناذربایجان غربی74
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217نعمتیابراهیماذربایجان غربی75

1398022113980225وصالیمهدیاذربایجان غربی76
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398022113980224کثیریمهرداداذربایجان غربی77

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی78

1398022113980225شکری حبشیابراهیماذربایجان غربی79
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231رقمی خسروشاهیراحلهاذربایجان غربی80

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTنعمتیابراهیماذربایجان غربی81

تاییدبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398022813980301کثیریمهرداداذربایجان غربی82

1398022813980301حقیعلیاذربایجان غربی83
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301خلیل لویاسیناذربایجان غربی84
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204اسکندرپورسعیداردبیل85



تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204اسمعیلی احمد آبادیعلیاردبیل86

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل87

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204اسداللهی کوالنیولیاردبیل88

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204شیرین زادهداوداردبیل89

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204فرهودی زادهعوضاردبیل90

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204میرزاییقادراردبیل91

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204محسنی ازادسعیدهاردبیل92

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204هاشمیمهنازاردبیل93

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204ورودیفرشاداردبیل94

1398020213980204شاهرخ کلخورانمحمد سجاداردبیل95

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدعروسک دوزی1398020213980204سلیمانیانزهرااردبیل96

تاییدعروسک دوزی1398020213980204شریفی هشجینعفتاردبیل97

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204رسالتیسهیالاردبیل98

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210رخشیدنمنصوراردبیل99

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210ایمانپور مغوانمهنازاردبیل100

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210آرماتمعصومهاردبیل101

1398020713980210فرهودیفردیناردبیل102
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210زبوری رضی آبادسارااردبیل103

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210نصیرزاده فردکنچوبهعبدالرحیماردبیل104

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210یوسفی کوهسارهپرویناردبیل105

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210یونسی حسی کندیلیلیاردبیل106

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210اصغری اردبیلیعلیرضااردبیل107

1398020713980210حیدریاحمداردبیل108
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210رحمانی گرمیراضیهاردبیل109

1398021413980218فتحی گرجانمهراناردبیل110
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398022113980225اصغری کله سرلورقیهاردبیل111
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225اسکندرپورسعیداردبیل112

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301مهرورزمغانلوسیامکاردبیل113

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204امانیمجیداصفهان114

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204مالئی اردستانیمحسناصفهان115

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204زمان پور بروجنیکامراناصفهان116

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204زمان وزیریامیراصفهان117

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204اکبری علویجهفرشتهاصفهان118

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204فرصتیامیرحسیناصفهان119

1398020213980204جبرائیلی ریزی مهدیاصفهان120

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204رضادختمحسناصفهان121

تاییدعروسک دوزی1398020213980204سلطانیانزهرهاصفهان122

تاییدعروسک دوزی1398020213980204فروزانفرفریدهاصفهان123

تاییدعروسک دوزی1398020213980204میرمسیبزهرااصفهان124

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204اسمعیلیآرشاصفهان125

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان126

طاهرهاصفهان127
حاجی کتابی تلک 

آبادی
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204طالئی زوارهفرشته ساداتاصفهان128

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204علی نقی نایینیمحسناصفهان129



تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204قدمیطاهرهاصفهان130

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204ادریسی ارانیمحمداصفهان131

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210غفاریسعیداصفهان132

تایید1برق خودرو 1398020713980210گندمیان دیزچهعباساصفهان133

1398020713980210احمدیمحسناصفهان134
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210اسمعیلیآرشاصفهان135
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210روانستانآمنهاصفهان136
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210کریمیعلی اکبراصفهان137
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210صادقی دستجردیمهدیاصفهان138
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210گوالنیحسیناصفهان139

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398020713980210مجیدیمصطفیاصفهان140

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210حسینی دارانیفریبااصفهان141

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210معینی نجف آبادیمهدیاصفهان142

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210امیری سرارودیسیدزکریااصفهان143

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210آقاجانیمحسناصفهان144

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210کریمیمحمداصفهان145

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210آزادیزهرهاصفهان146

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210نمدیان  مجردنرگساصفهان147

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210نمدیان مجردمریماصفهان148

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210مل حسینی دارانیسهیالاصفهان149

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210ابوالحسنی آرانیاحساناصفهان150

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210ملکیان نائینیزهرااصفهان151

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210کاظمی دولت آبادیفاطمهاصفهان152

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210نیک آئینمریماصفهان153

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210گنجی فردناهیداصفهان154

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210باقری تبارمحسناصفهان155

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210توکلی گارماسهاحساناصفهان156

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210ازادیحسیناصفهان157

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان158

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210حقیقت زادهسعید رضااصفهان159

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان160

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210فتحی گشنیگانیمحسناصفهان161

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210کاظمیعلیاصفهان162

تایید1398021413980217ILLUSTRATORقیاسلوحبیبهاصفهان163

1398021413980218بهرامیزهرااصفهان164
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218پیروی بادیکاظماصفهان165
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218خامهءمحمداصفهان166
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217مونسیان اصفهانیعلیاصفهان167

1398022113980225نصرآزادانیبهاراصفهان168
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225سلطانیانفروغاصفهان169
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225سمیعی کیاسمیهاصفهان170
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225نجفی آرانیمحمدرضااصفهان171
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید



تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231حیات داودیسید مهدیاصفهان172

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231فرح بخشلیالاصفهان173

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225مشرقیزینباصفهان174

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230کیانی نکومهدیاصفهان175

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230موسویصدیقه ساداتاصفهان176

1398022813980301بهرامیزهرااصفهان177
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301پیروی بادیکاظماصفهان178
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231ارباب دیزچهزهرااصفهان179

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301راونجیفاطمهاصفهان180

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301شریفعظیمهاصفهان181

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204اکبریعلیالبرز18

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204آقا محمدی شندیپرویزالبرز183

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204محمدییوسفالبرز184

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204شجاعی قمیزینبالبرز185

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204صاحب فصولیسعیدالبرز186

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204نیریسیدرضاالبرز187

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204خرقانیعرفانالبرز188

تایید(مقدماتی)اپراتوری لیفتراک 1398020713980210دهنویمحمودالبرز189

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210پهلوانیعلی رضاالبرز190

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210مشهدلوالهامالبرز191

1398020713980210ل کسائیعلیالبرز192
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210فوجزینب ساداتالبرز193

1398020713980210یزدیپروانهالبرز194
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210اسماعیلیمحمدالبرز195

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210شمساقدسالبرز196

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210کالنتری محمود آبادیزهراالبرز197

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210کیانیمحمدالبرز198

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210پازکیعبدالحسینالبرز199

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210حبیب پورنبی الهالبرز200

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210سلطانی صحتداودالبرز201

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231قاسم پور امامفاطمهالبرز202

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231قبادنسرینالبرز203

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204انوری پورعبادالهایالم204

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204نظرزادهاقبالایالم205

تاییدعروسک دوزی1398020213980204محمدی تبارمنیژهایالم206

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204ایوانیزهراایالم207

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204زمانیفریدهایالم208

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210امام دوستنوروز علیایالم209

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210کیهانیطیبهایالم210

تایید1398021413980217ILLUSTRATORیوسفی زادهپریساایالم211

1398021413980218قاسمیانمرتضیایالم212
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218غفاری گوشهطاهرهایالم213

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231هاشمیرامشایالم214

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223مرادینداءایالم215

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231شیرینگومعصومهایالم216

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231عالی بیگیسمیراایالم217

تاییدایمنی در برق1398020213980204غالمیاحمدبوشهر218

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204عبد علیمجیدبوشهر219

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204صفائیغالمعلیبوشهر220



1398020213980204محمدپورحسنبوشهر221

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تایید1398020713980210B FCE 2هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر222

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210دهقان آزادبهروزبوشهر223

1398020713980210باقریحسینبوشهر224
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210دالرامشهنازبوشهر225

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210حاجیانعلی اکبربوشهر226

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210شیخیانیستارهبوشهر227

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210محتجباعظمبوشهر228

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210خسرویمحمدبوشهر229

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210شهریورمحسنبوشهر230

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218احمدزاده بهمبریآزیتابوشهر231

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218حقیقیعباسبوشهر232

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218شیخیانیستارهبوشهر233

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301بستان کللیعلیرضابوشهر234

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301حاجیانعلی اکبربوشهر235

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301لیراویسعیدبوشهر236

تاییدایمنی در برق1398020213980204بقائیجلیلتهران237

تاییدایمنی در برق1398020213980204هوشمندی زادهفریبرزتهران238

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204رفیعیسید جلیل الدینتهران239

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204رودکرمیمحسنتهران240

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204قیالوی زادهاردالنتهران241

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204عبدوی دارابیاکبرتهران242

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204خانیرضاتهران243

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204فرخی مینامحسنتهران244

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204حسینی پویامهدیتهران245

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204نوروزیحسینتهران246

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204کمریتیمورتهران247

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204رفعت خواهآمنهتهران248

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204علی مردانی شهربابکینرگستهران249

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204کریم حقیپریساتهران250

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204مولوی کرکانمنوچهرتهران251

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204ولی جانیمحمدرضاتهران252

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204اخالقیسیدمسعودتهران253

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204مسافریمحمد رضاتهران254

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204مهمیوندمحمدرضاتهران255

تایید1398020713980210B FCE 2آموزگارمریمتهران256

تایید1398020713980210B FCE 2پسیانحمیدهتهران257

تایید1398020713980210B FCE 2صنیعیرایناکتهران258

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210شفیقی عنبرانجلیلتهران259

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210صادق زاده ساداتمیرابوالفضلتهران260

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210جعفری زاویهمهدیتهران261

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210کمریتیمورتهران262

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210میرحسینیسمیه ساداتتهران263

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210مسلمی قلعه نوئیطاهرهتهران264

تایید1برق خودرو 1398020713980210اسماعیلیسیاوشتهران265

1398020713980210مهمان نوازشیجانیابوالفضلتهران266
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210ضیغمیمحمد رضاتهران267
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210سلمانیجعفرتهران268

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210عرش وزانعلیتهران269



تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210قاسمیمصطفیتهران270

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210کوکبیحمیدهتهران271

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210فروغیسجادتهران272

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210نصیر شعیبیفهیمهتهران273

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210خانیرضاتهران274

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210مشهدیمعصومهتهران275

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210مطلبی نژادعلی اصغرتهران276

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210بهروزاحمدتهران277

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210بیرالوندحمید رضاتهران278

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210جبلیعلی رضاتهران279

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210غالمیمهدیتهران280

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210مازادهامیرتهران281

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210مهاجرحسینتهران282

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210مسافریمحمد رضاتهران283

تایید1398021413980217ILLUSTRATORافتخاریرؤیاتهران284

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218صنیعیرایناکتهران285

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231امانیحسنتهران286

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231کمریتیمورتهران287

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231بهزادیمرجانتهران288

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTخداشناسسمیهتهران289

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231حجتیمیناتهران290

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231دوست محمدیفاضلتهران291

تاییدایمنی در برق1398020213980204غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری292

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری293

1398020213980204عاطفت دوستمهدیچهارمحال و بختیاری294

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204جهانی جوانمردیعلیمردانچهارمحال و بختیاری295

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری296

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری297

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210جهانی جوانمردیعلیمردانچهارمحال و بختیاری298

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210بخشی پورمدینهچهارمحال و بختیاری299

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210ویسیطیبهچهارمحال و بختیاری300

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری301

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210امینیلیالچهارمحال و بختیاری302

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210امیدی ارجنکیمجیدچهارمحال و بختیاری303

1398021413980218الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری304
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری305
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری306

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204میرزاخانیفردینچهارمحال وبختیاری307

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204جازبیعلیخراسان جنوبی308

تاییدایمنی در برق1398020213980204حاجی زادهباللخراسان جنوبی309

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی310

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204دلیرعلیخراسان جنوبی311

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210اسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی312

1398020713980210شوشتریمحمدحسینخراسان جنوبی313
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210دلیرعلیخراسان جنوبی314

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210فرزامیمجتبیخراسان جنوبی315

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی316

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210موسوی خورقیاعظم ساداتخراسان جنوبی317

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210فنودیوحیدخراسان جنوبی318

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210زبرجدیعلیرضاخراسان جنوبی319



تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210عربیمحمدخراسان جنوبی320

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210دالورملیحهخراسان جنوبی321

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210موسوی نسبسید سجادخراسان جنوبی322

1398021413980218زهرائیجوادخراسان جنوبی323
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217طالبیریحانهخراسان جنوبی324

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218خسرویزهرهخراسان جنوبی325

1398022113980225عابدپورسیناخراسان جنوبی326
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225جاذبیمسعودخراسان جنوبی327
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی328

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225جازبیعلیخراسان جنوبی329

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230باغستانیسمانهخراسان جنوبی330

1398022813980301زهرائیجوادخراسان جنوبی331
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301جازبیعلیخراسان جنوبی332

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی333

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301زربانامیرخراسان جنوبی334

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204راستگوسالمیامیدخراسان رضوی335

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی336

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204تازه دلوجیههخراسان رضوی337

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204دربان جعفریمجتبیخراسان رضوی338

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204شکورمحمودخراسان رضوی339

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204شاکریمحمدخراسان رضوی340

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204غزنویحسینخراسان رضوی341

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204خیاط باشیهادیخراسان رضوی342

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی343

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی344

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی345

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204خانقاهیرسولخراسان رضوی346

تاییدعروسک دوزی1398020213980204بابازادهنسرینخراسان رضوی347

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204نظری دوستعلی محمدخراسان رضوی348

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204واعظیمهدیخراسان رضوی349

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204پرستار یدکمحمد ابراهیمخراسان رضوی350

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210سجادی اوتانلوسید حبیبخراسان رضوی351

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210مهرزادعلیرضاخراسان رضوی352

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210رضوی تبارحبیبخراسان رضوی353

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210زارع موسویسیدکاظمخراسان رضوی354

1398020713980210جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی355
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980211عباسیانمحمدخراسان رضوی356
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210طبسیسید مهدیخراسان رضوی357

1398020713980210واحدیسید رضاخراسان رضوی358
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210آژیرزهراخراسان رضوی359

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی360

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210ذاکری کالتفریدخراسان رضوی361

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210غفوریان فدائیشهریارخراسان رضوی362

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210منصوریهادیخراسان رضوی363



تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210غزنویحسینخراسان رضوی364

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی365

1398020713980211احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی366
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211ارجمندیخدیجهخراسان رضوی367
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی368
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211اسدیفاطمهخراسان رضوی369
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211براتی کلرسکینهخراسان رضوی370
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی371
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی372
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211رامی یادگاریزینبخراسان رضوی373
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211رجاییحسینخراسان رضوی374
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211رحیمی آغ چشمهسمیهخراسان رضوی375
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211ساالری ایوریزهراخراسان رضوی376
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی377
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211طاهریمعصومهخراسان رضوی378
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی379
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی380
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی381
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211محمدعلیپورمهدیخراسان رضوی382
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211محمدی مقدمحسینخراسان رضوی383
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211مرویفاطمهخراسان رضوی384
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

1398020713980211هاشمیحلیمهخراسان رضوی385
اجرا در استان خراسان )روانشناسی مهارت های ارتباطی

(رضوی
تایید

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210نبوی موسویسید حسنعلیخراسان رضوی386

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210صادق زادههاشمخراسان رضوی387

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی388

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210اکبرآبادیامیر حسینخراسان رضوی389

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210خانقاهیرسولخراسان رضوی390

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210عفتی مقدمرسولخراسان رضوی391

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210اسحاقیاسماءخراسان رضوی392

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210شیفتهزهرهخراسان رضوی393

1398021413980218انزواییآزادهخراسان رضوی394
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218سلیمانیمهدیخراسان رضوی395
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218محروقیسید امینخراسان رضوی396
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید



1398021413980218مردانینوید رضاخراسان رضوی397
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217پورنگکاظمخراسان رضوی398

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217عمرانیسمانهخراسان رضوی399

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218جهانی ناریمحمدخراسان رضوی400

1398022113980225ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی401
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225چمبریحمیدرضاخراسان رضوی402
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی403
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225حیاتیمحمدخراسان رضوی404
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی405
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225بابازادهنسرینخراسان رضوی406
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225براتی کلرسکینهخراسان رضوی407
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225صالحی پارسامعصومهخراسان رضوی408
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی409
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398022113980224نظریملیحهخراسان رضوی410

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231حسینیسید محمدخراسان رضوی411

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223پورنگکاظمخراسان رضوی412

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223سیدیسیدمهدیخراسان رضوی413

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223نوبختمحمد تقیخراسان رضوی414

1398022113980225نیکخوحسینخراسان رضوی415
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

1398022113980225وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی416
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225پرستارحجت الهخراسان رضوی417

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225غریب پورعلیرضاخراسان رضوی418

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225توحیدی نیاسیدابوالفضلخراسان رضوی419

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225حسینیسید حامدخراسان رضوی420

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225واحدیبهنامخراسان رضوی421

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225رهنمافرنوشخراسان رضوی422

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231قربانی یاقوتیمریمخراسان رضوی423

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTواحدی رادمحمدنعیمخراسان رضوی424

تاییدبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398022813980301نظریملیجهخراسان رضوی425

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230محروقیسیدامینخراسان رضوی426

1398022813980301نیکخوحسینخراسان رضوی427
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231نجارسعیدخراسان رضوی428

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301پرستارحجت الهخراسان رضوی429

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی430

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301غریب پورعلیرضاخراسان رضوی431

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301ثابت کوشکی نیانمرتضیخراسان رضوی432

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301حیاتیمحمدخراسان رضوی433

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204رمضانیاحمدخراسان شمالی434

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204محمدیمجتبیخراسان شمالی45

تایید(مقدماتی)اپراتوری لیفتراک 1398020713980210برزگرمهدیخراسان شمالی436

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210رمضانیامیرخراسان شمالی437



1398020713980210محسن پورمصیبخراسان شمالی438
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980211ارغوانمیناخراسان شمالی439
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210سعادتیوحیدخراسان شمالی440
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210محمدیمجتبیخراسان شمالی441

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210امانیتیمورخراسان شمالی442

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210حسن پورمهدیخراسان شمالی443

1398020713980211امامی فرمحسنخراسان شمالی444
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی445
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211بیچرانلومجیدخراسان شمالی446
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

محسنخراسان شمالی447
حجی پور مشهد 

طرقی
1398020713980211

اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211خان محمد زادهمحمدخراسان شمالی448
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211رجبیرضاخراسان شمالی449
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211رحیمیاحمدخراسان شمالی450
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211رمضانیاحمدخراسان شمالی451
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی452
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211عبدیمحسنخراسان شمالی453
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211محسن پورمصیبخراسان شمالی454
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211مهدویبابکخراسان شمالی455
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211مهرابیوحیدخراسان شمالی456
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی457
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

1398020713980211یزدانیپیمانخراسان شمالی458
اجرا در استان خراسان )ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد

(شمالی
تایید

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210صاحبی فردزینبخراسان شمالی459

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210صادقیمصطفیخراسان شمالی460

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210صابریناصرخراسان شمالی461

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210عبدال زادهمحمدخراسان شمالی462

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210بیک محمدیاحمدخراسان شمالی463

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210رستمیعلیرضاخراسان شمالی464

1398021413980218امامی فرمحسنخراسان شمالی465
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی466
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218برزگرمهدیخراسان شمالی467
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

محسنخراسان شمالی468
حجی پور مشهد 

طرقی
1398021413980218

اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218خان محمد زادهمحمدخراسان شمالی469
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید



1398021413980218خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی470
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218رجبیرضاخراسان شمالی471
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218رحیمیاحمدخراسان شمالی472
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی473
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218عبدیمحسنخراسان شمالی474
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218محسن پورمصیبخراسان شمالی475
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218مهدویبابکخراسان شمالی476
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218مهرابیوحیدخراسان شمالی477
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218هوشنگی زوارمحسینخراسان شمالی478
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

1398021413980218یزدانیپیمانخراسان شمالی479
اجرا در استان خراسان )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد

(شمالی
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223علی پورمهدیهخراسان شمالی480

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223کالته عربیالههخراسان شمالی481

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225شفیعی نژادوحیدخراسان شمالی482

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225عبدیمحسنخراسان شمالی483

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225شاهیمنیژهخراسان شمالی484

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231صاحبی فردزینبخراسان شمالی485

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTکالته عربیالههخراسان شمالی486

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230ارغوانمیناخراسان شمالی487

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301عبدیمحسنخراسان شمالی488

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی489

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204نیسیفاطمهخوزستان490

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204عالی پوررسولخوزستان491

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204ارزانیاردشیرخوزستان492

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204حسین پورمحمدخوزستان493

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204عیسی وندمحمودیزینبخوزستان494

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204احمدی نیافاطمهخوزستان495

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204بنی طالبی دهکردیسوسنخوزستان496

1398020213980204شهبازنیامریمخوزستان497

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

1398020213980204غوابشیمحمدخوزستان498

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدعروسک دوزی1398020213980204حیدریمژگانخوزستان499

تاییدعروسک دوزی1398020213980204خادمفروزانخوزستان500

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204کاله کجامینخوزستان501

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204کالنتریآزادهخوزستان502

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204کیارسیتورانخوزستان503

تایید1398020713980210B FCE 2شهبازنیامریمخوزستان504

تایید1398020713980210B FCE 2عساکر پورناصرخوزستان505

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210کاله کجامینخوزستان506

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان507

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210نیسیفاطمهخوزستان508

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210بنی سعدنهضتخوزستان509



تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210پوربچاریعفیفهخوزستان510

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210رضائیسهیالخوزستان511

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210شنبدیناهیدخوزستان512

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210مطیعی فرمنصورهخوزستان513

1398020713980211حقیقت وندحمیدخوزستان514
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211طاهری نسبرائدخوزستان515
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210اورش محمود صالحیآزادهخوزستان516
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210ناظریامینهخوزستان517

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398020713980210هوریزهراخوزستان518

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210نفرسفید دشتیالهامخوزستان519

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210صفاحفرهادخوزستان520

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210عبداله نژادمهدیخوزستان521

1398020713980210احمدی  نورالدین وندکاظمخوزستان522
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

1398020713980210عالی پوررسولخوزستان523
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210بالیدهنرجسخوزستان524

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210حزبازادهاسماعیلخوزستان525

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210عادلپورسعیدخوزستان526

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210رضا آینه بندمحمدخوزستان527

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210هاشمیسیده نگینخوزستان528

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210پورعوض اهرمیالهامخوزستان529

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210صالحیالهامخوزستان530

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210کالنتریآزادهخوزستان531

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210یوسفیروح اهللخوزستان532

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210بنی نعیمهحمزهخوزستان533

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان534

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210پویان فرباقرخوزستان535

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210رجب زادهابر اهیمخوزستان536

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210عبیاتامیرخوزستان537

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210الهامیالههخوزستان538

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210صادقیافسانهخوزستان539

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210نقدیاعظمخوزستان540

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210کرکیعبدالرضاخوزستان541

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210احمدی نیافاطمهخوزستان542

1398022113980225جرفیزینبخوزستان543
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225دوام بدلیالخوزستان544
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225موسویزینبخوزستان545
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231عامریانمحمدخوزستان546

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231عبدی گراوندیبهروزخوزستان547

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231سرخهسمانهخوزستان548

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225هوریزهراخوزستان549

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231بلمچیشقایقخوزستان550

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231شایگان فرالهامخوزستان551

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231صانعی دهکردینسرینخوزستان552

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTعطایی نژادمرتضیخوزستان553



1398022813980301قنواتیامینخوزستان554
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204یعقوبیسعیدزنجان555

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204حیدریفاطمهزنجان556

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204حیدریکامرانزنجان557

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204دشتکیرحیمزنجان558

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204منصوریمجتبیزنجان559

تاییدعروسک دوزی1398020213980204عزیزیمعصومهزنجان560

تایید1398020713980210B FCE 2زمانیحسینزنجان561

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210ستودهرشیدزنجان562

1398020713980211دشتکیرحیمزنجان563
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210بهرامی رادنادرزنجان564
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

1398020713980210قائمیسیمازنجان565
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210پوررحیمیمجیدزنجان566

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210محمدیسیده زهرازنجان567

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210مرادیرقیهزنجان568

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210حیدریپیامزنجان569

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210رضائیلیالزنجان570

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210تاروردیمحمد رضازنجان571

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210امامینسرینزنجان572

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210یعقوبیسعیدزنجان573

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210نظریعلیزنجان574

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231عباسیونسیمازنجان575

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225باقریبهارهزنجان576

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204شاهیمحمدرضاسمنان577

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204عبدوسمحسنسمنان578

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204قوشچیانحامدسمنان579

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204مرتضیمحمودسمنان580

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204کریمیزهراسمنان581

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204اکبریاکبرسمنان582

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204امینی درونهمحمدسمنان583

تاییدعروسک دوزی1398020213980204کشاورزفاطمهسمنان584

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204حاجی هاشمیسعیدسمنان585

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210جوادی مقدمعلیرضاسمنان586

1398020713980210شورابیمحمدسمنان587
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980210جهانمجیدسمنان588
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210اکبریاکبرسمنان589

1398020713980210رضائیهادیسمنان590
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210جاللیعباسعلیسمنان591

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210کردیمرتضیسمنان592

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210ورکیانیحسینسمنان593

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210موسائی نژادآزادهسمنان594

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210ابراهیمیعباسسمنان595

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210میرکوعذراسمنان596

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210باقری رادمحمد حسینسمنان597

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210غمزهمجیدسمنان598

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210صادقیاعظمسمنان599

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210نقابیاحمدرضاسمنان600

تایید1398021413980217ILLUSTRATORاکبریبهروزسمنان601



تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218مغنی دامغانیفرشتهسمنان602

1398022113980225امیدوارصدیقهسمنان603
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225خلیل نژادیسمیهسمنان604
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231عرب یارمحمدیفهیمهسمنان605

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223مسلممحمدرضاسمنان606

تاییدایمنی در برق1398020213980204نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان607

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان608

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204ریگیمهریسیستان و بلوچستان609

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204فرحبدحمیدهسیستان و بلوچستان610

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204گرگیچیوسفسیستان و بلوچستان611

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان612

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان613

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210گرگیچیوسفسیستان و بلوچستان614

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210نرماشیریمحمد شریفسیستان و بلوچستان615

1398022113980225آریانفرحسینسیستان و بلوچستان616
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان617

1398022113980225شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان618
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان619

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان620

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225شهریاریشیرینسیستان و بلوچستان621

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231قاسمی شهرکیعصمتسیستان و بلوچستان622

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان623

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان624

1398022813980301عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان625
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301آریانفرحسینسیستان و بلوچستان626

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان627

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس628

تاییدایمنی در برق1398020213980204حق پرستزین العابدینفارس629

تاییدایمنی در برق1398020213980204زارعیمهتابفارس630

تاییدایمنی در برق1398020213980204نوح پیشهمجیدفارس631

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204صفائیانمحسنفارس632

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204میریامینفارس633

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204کی تبارمهدیفارس634

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204حاجی زادهپریسافارس635

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204ابراهیمیمهدیفارس636

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204علی نژادمهردادفارس637

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204محمدیمهدیفارس638

1398020213980204حبیبیفرامرزفارس639

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

1398020213980204گودرزیمهدیفارس640

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204سالکیسمیرافارس641

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204زادسرعبدالرضافارس642

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204شفیعی سروستانیفرامرزفارس643



تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204کی تبارمهدیفارس644

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210کاظمیقاسمفارس645

1398020713980211ابراهیمیمهدیفارس646
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211احمدی آزادمحمدفارس647
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211ارشاممریمفارس648
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211اکبرزادهغالمعباسفارس649
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211الهی نژادعلیفارس650
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211بذرگربهرامفارس651
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211حبیبیفرامرزفارس652
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211حق پرستزین العابدینفارس653
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211رضاییعلیفارس654
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211سالکیسمیراءفارس655
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211سعادتخواهمرتضیفارس656
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211سیاحنرگسفارس657
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211شفیعیلیالساداتفارس658
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211شقایقسمیهفارس659
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211غالمیهاشمفارس660
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211غالمی شهرآبادیجلیلفارس661
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211مسروراعظمفارس662
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211مقامیعصمتفارس663
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211منعمامینفارس664
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211یزدان پناهلیالفارس665
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(فارس
تایید

1398020713980211ذرت کارحسینفارس666
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210کی تبارمهدیفارس667

تایید1برق خودرو 1398020713980210محمدیسجادفارس668

1398020713980210خازنپیمانفارس669
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210مختاریمرضیهفارس670

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210دلرحیم نژادحمیدفارس671

1398020713980210نگین تاجیامیدفارس672
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210جوکارهادیفارس673

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210شریعتیاصغرفارس674

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210مسعودیعبدالکریمفارس675



تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210وفادارفردعباسفارس676

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210حیدر پناهکورشفارس677

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210علی نژادمهردادفارس678

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210باقریاحسانفارس679

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210میریامینفارس680

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210گورکانیفریدونفارس681

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211احمدیسارافارس82

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211اردالیفاطمهفارس683

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211ایمنعلیرضافارس684

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211باقریمریمفارس685

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211بناییسعیدهفارس686

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211توکلی آغچغلوهیلدافارس687

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211رنجبرندافارس688

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211زارعیمحمودفارس689

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211زارعیمهتابفارس690

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211شهریورسانازفارس691

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211صفاییانزهرافارس692

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211عاشوریعلی اصغرفارس693

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211کرمانیسمیهفارس694

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211کنعانیاسماعیلفارس695

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211مرادی عملهچمرانفارس696

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211مصلی نژادمینافارس697

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211موسویسید محمد باقرفارس698

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211مؤذنیاعظمفارس699

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211هوشیاربهمنفارس700

تایید(اجرا در استان فارس)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211یوسفیعلی اصغرفارس701

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210عبد امامیافشینفارس702

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210سلحشورجمشیدفارس703

تایید1398021413980217ILLUSTRATORترنج زرپروانهفارس704

1398021413980218عاشوریعلی اصغرفارس705
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217احمدزادهراضیهفارس706

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217ایرانمنشسمانهفارس707

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218بهرامیانپریوشفارس708

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218راستیانزهرافارس709

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218مصلی نژادمینافارس710

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218مهبودیانسودابهفارس711

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231دبیریالهامفارس712

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231مسلمیصغرافارس713

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223پورباقرآرمینفارس714

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223عاشوریعلی اصغرفارس715

1398022113980225پرچمیرضافارس716
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225غالمی شهرآبادیجلیلفارس717

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230احمدزادهراضیهفارس718

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230نجات الهیسید بدرالدینفارس719

1398022813980301تاج پیکرزهرافارس720
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301عاشوریعلی اصغرفارس721
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301گوهری پورفردمهنازفارس722
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204مقدمکریمقزوین723

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204فروغیامیرقزوین724

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204موتابهاسعیدقزوین725



تاییدعروسک دوزی1398020213980204رحمنیلیالقزوین726

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204بایگانهحسینقزوین727

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210رحمنیروح الهقزوین728

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210گودرزوند چگینیسجادقزوین729

1398020713980210بهبودیسمیراقزوین730
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210برمایونرضاقزوین731

1398020713980210خسرو نژادعلیقزوین732
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین733

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210ابراهیمی دلیجانیپرویزقزوین734

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210اینانلوچرخلوسلمانقزوین735

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210بهرامیحسینقزوین736

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210رحمانیمجیدقزوین737

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210طهماسبیمحمدعلیقزوین738

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225کرمیخدیجهقزوین739

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210برقعیسید فوادقم740

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210مقصودیاحمدقم741

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204رحیمی نژادحیدرکردستان742

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204بهرامیسیده ثریاکردستان743

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204مفیدیهنگامهکردستان744

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204زندیبهاالدینکردستان745

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204مهرنیاجمالکردستان746

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204نیازمندمسعودکردستان747

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازیبرق صنعتی1398020213980204قانعیبهروزکردستان748

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204سرومیلیعبدالرضاکردستان749

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204بهمنیفوزیهکردستان750

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204فوالدیاکبرکردستان751

1398020713980210زردوییجبرییلکردستان752
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210حسین پناهیتوفیقکردستان753

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210ایل بیگی پورعدنانکردستان754

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210محمدیکاوهکردستان755

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210لطفیمسعودکردستان756

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210نگاریوحیوکردستان757

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210محمودیطاهرکردستان758

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210خطائیپرستوکردستان759

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210مرادی قشالقجوبکیانکردستان760

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210امینی فرمحمدرضاکردستان761

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210حاتمیجمال الدینکردستان762

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210زارعیمحمدکردستان763

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210محمدیانفاطمهکردستان764

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218سجادیسید میالدکردستان765

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218سرومیلیعبدالرضاکردستان766

1398022113980225محمدیاستیرهکردستان767
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225نیازمندمسعودکردستان768

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230ساعدپناهکاک شوانکردستان769

1398022813980301محمدیانفاطمهکردستان770
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204برزکارسجادکرمان771

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204خراسانیزهرهکرمان772



تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204شیبانیفرشادکرمان773

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204مهدی زادههداکرمان774

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204فرازمندفریدکرمان775

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204فرهمندپژمانکرمان776

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204رشیدی زرندیسمیهکرمان777

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204متصدی زرندیبتولکرمان778

1398020213980204آریان مهربهنامکرمان779

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

1398020213980204مسعودیاحمدکرمان780

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204جاویداننفیسهکرمان781

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204فرخیهادیکرمان782

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204امیریفرشته الساداتکرمان783

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204شرینعلی پورصیاداکبرکرمان784

تایید1398020713980210B FCE 2شهیدی زرندیسمانهکرمان785

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210عامریعلیکرمان786

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210امیریفرشته الساداتکرمان787

1398020713980211ترک زاده تبریزیعلیکرمان788
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211خجسته چترودیبهنامکرمان789
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210معین الدینیهادیکرمان790

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211اشرفی پورامیرکرمان791

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211جاویداننفیسهکرمان792

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211خراسانیزهرهکرمان793

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211خواجه حسنی رابرینجمهکرمان794

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211رشیدیمیناکرمان795

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211شفیعیمهرانکرمان796

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211شیبانیفرزادکرمان797

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211طاهری فرحمیدرضاکرمان798

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211عاقلی گوکیمعصومهکرمان799

علیکرمان800
علی محمدی عبداله 

ابادی
تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211کمال الدینیامینکرمان801

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211محدثی زرندیمهدیهکرمان802

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211مددی زادهتورانکرمان803

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211مددی ماهانیمحبوبهکرمان804

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211مسعودیمحسنکرمان805

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211موسی پورهادیکرمان806

تایید(اجرا در استان کرمان)پرورش زنبور عسل مقدماتی1398020713980211نصیریمهدیکرمان807

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210صادقی گوغریوحیدکرمان808

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210نصاریمحمدکرمان809

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210بیک زادمسعودکرمان810

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210اسفندیاری مهنیعلیکرمان811

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210حسن شاهی راویزحسنکرمان812

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210کمال الدینیرضاکرمان813

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210ایزدی کموئیسکینهکرمان814

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210رفیعی سربیژنمیثمکرمان815

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210قائمیمهدیکرمان816

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210سلطانیاحمدکرمان817

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210خان باباساراکرمان818

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210جزینی زادهاکرمکرمان819



تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210آریان مهربهنامکرمان820

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210عباس زاده بارانیمدیحاکرمان821

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218اسمعیلی پورکرمانیمحمدرضاکرمان822

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان823

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218آرانسعیدکرمان824

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218تیموری فرمحسنکرمان825

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218ثمره جاللییدالهکرمان826

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218جزینی زادهعلیکرمان827

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218خواجه خضریمحسنکرمان828

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218زینلی کرمانیابوطالبکرمان829

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218شفیعی اپوروارینجمهکرمان830

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218عاقلی گوکیمعصومهکرمان831

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218فرامرزپوردارزینیعصمتکرمان832

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218کمال الدینیرضاکرمان833

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218میرزاییعباسکرمان834

تایید(اجرا در استان کرمان)A 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398021413980218نصیریمهدیکرمان835

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217جعفرینادیاکرمان836

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218آرونحسینکرمان837

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218برزگریدالهکرمان838

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218رشیدیمیناکرمان839

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218ساالری سعیدیمنصورکرمان840

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218علیزاده حتکنیزهراکرمان841

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218نداف پورزرندیمحمدکرمان842

1398022113980225زین الدینی میمندمهدیهکرمان843
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225آرونحسینکرمان844
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

1398022113980225خجسته چترودیبهنامکرمان845
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225تیموری فرمحسنکرمان846

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225حسنی کبوترخانیحسینکرمان847

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225خراسانیزهرهکرمان848

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225رنجبرمجیدکرمان849

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225خجسته چترودیبهنامکرمان850

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225متصدی زرندیبتولکرمان851

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTصدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان852

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTمیدانیستارکرمان853

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230عرب پورداهوئیبتولکرمان854

1398022813980301کاظمی پورنازیکرمان855
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301تیموری فرمحسنکرمان856

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301رنجبرمجیدکرمان857

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301کیانیشیماکرمان858

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204نوریمژگانکرمانشاه859

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204محمدیمینوشکرمانشاه860

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204شهبازیسامانکرمانشاه861

تاییدعروسک دوزی1398020213980204معتمدپورالههکرمانشاه862

تایید1398020713980210B FCE 2دانشورحامدکرمانشاه863

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210نوریمژگانکرمانشاه864

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210منصوری کریانیفرهادکرمانشاه865

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210شهبازیسامانکرمانشاه866



تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210پورحسنمه تاکرمانشاه867

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218ایزانجعفرکرمانشاه868

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204فاطمیان مطلقفرشادکهگیلویه و بویراحمد869

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد870

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204رمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد871

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد872

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد873

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد874

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد8775

1398020713980211عدالت کیشمجیدکهگیلویه و بویراحمد876
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد877

1398020713980210رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد878
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210ارمغانی روشمهرنازکهگیلویه و بویراحمد879

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210صادقی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد880

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد881

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210صالحیمهدیکهگیلویه و بویراحمد882

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210کاظمیان منصور آبادمحمدحسینکهگیلویه و بویراحمد883

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد884

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد885

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210فریدونی منصور آبادامینکهگیلویه و بویراحمد886

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210دادفرثریاکهگیلویه و بویراحمد887

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد888

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد889

1398022113980225چک نژادیانزهراکهگیلویه و بویراحمد890
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225صفائی نژادصغراکهگیلویه و بویراحمد891
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد892

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد893

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد894

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210حسن پورمحمدکهگیلویه وبویراحمد895

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210پورکرمحمیدکهگیلویه وبویراحمد896

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210موسوی پورافشینکهگیلویه وبویراحمد897

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTموسوی پورافشینکهگیلویه وبویراحمد898

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204جهان تیغعلی اصغرگلستان899

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204هرندیحسنیهگلستان900

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210بهرام زادهعبدالحکیمگلستان901

1398020713980210عطاییفرهادگلستان902
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210هرندیحسنیهگلستان903

1398020713980211نکاحیایمانگلستان904
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210دولتی نودهفرشتهگلستان905

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210کریمی رادمعصومهگلستان906

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210ابراهیم نژادرقیهگلستان907

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210بهادرانیگانهگلستان908

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210مرادقلیعبدالرضاگلستان909

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218قورچائیموسیگلستان910

1398022113980225غفاری رادآزادهگلستان911
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231بادیفرشتهگلستان912

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223االزمنیمحمدگلستان913



تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301غفاری رادآزادهگلستان914

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204اقبال اخالقیعلیگیالن915

تایید( EDM)اسپارک  1398020213980204رفیعی نژادرضاگیالن916

تاییدایمنی در برق1398020213980204مشعوفعلیگیالن917

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204شادبهرمجیدگیالن918

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204مهربان کلشتریسعیدگیالن919

1398020213980204واحدی بی تمعبدالرضاگیالن920

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204دشتبانمهدیگیالن921

تاییدعروسک دوزی1398020213980204میرفضلیسیده خوشقدمگیالن922

تاییدعروسک دوزی1398020213980204نوغان پرور جاللیآذرگیالن923

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204فالح پور سالکویهفرزانهگیالن924

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204لطیفیمهیارگیالن925

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204قربان زاده شیرمحلهحسنگیالن926

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211امینی رادرامینگیالن927

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211بهمنیحسینگیالن928

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211حاجی نژادلیداگیالن929

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211حسنی کمساریمعصومهگیالن930

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211حقدوست شیرایهرضاگیالن931

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211خوشقدماسماعیلگیالن932

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211دژاکامسید اسمعیلگیالن933

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211زاد رفیعفرشیدگیالن934

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211زرخشکمحمدباقرگیالن935

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211صادقیمهرانگیالن936

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211فالح علی پورارباستانرامینگیالن937

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211لطفی خرشکیفردوسگیالن938

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211منافی اصلیفرهادگیالن939

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211مهدی پور میر محلهمعینگیالن940

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211نظری نیالشنیلوفرگیالن941

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398020713980211یوسف پورمحمد رضاگیالن942

1398020713980211کمالی خرم رودمهدیگیالن943
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210خوشحالرضاگیالن944
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210قاطعی فرمحمدرضاگیالن945
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید



1398020713980210نگران لنگرودیپیمانگیالن946
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن947
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210احمدی مالوانیمحمدگیالن948
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210ابراهیمیخسروگیالن949

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210عذرخواه معذورمحسنگیالن950

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن951

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210نژادابراهیمیمحمدگیالن952

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210حسین پورقاسمگیالن953

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210عیسی زادهامیرگیالن954

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210صالحیحسینگیالن955

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210کریمی نیای رادمحمدگیالن956

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن957

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210نصیری قلعه بینحامدگیالن958

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210افضلیمرجانگیالن959

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210حسن پورشهالگیالن960

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن961

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210شادفلک دهیمحدثهگیالن962

تاییدطراحی و ساخت جعبه چوبی1398020713980210ظهیری ریکروح اهللگیالن963

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210ناطقیحسنگیالن964

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210شادکام کلیمانیمحمودگیالن965

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210محسنیالهامگیالن966

تایید مقدماتیAVRمیکروکنترولر  1398020713980210پورامینی ناوعزیزگیالن967

تایید1398021413980217ILLUSTRATORحسین زادهطلعتگیالن968

1398021413980218بهمنی جاللیحسینگیالن969
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218پور محمدسمانهگیالن970
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218جمال امیدیعلیگیالن971
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218حاجی نژادلیداگیالن972
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218حداد مومنیمرضیهگیالن973
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

میثمگیالن974
حسن زاده مقدم 

بهدانی
1398021413980218

اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218حسین زاده کاسانیلیالگیالن975
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218حیدری پهلویانمحسنگیالن976
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218خراسانی رادسیده فاطمهگیالن977
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218دشتبانمهدیگیالن978
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218شاهرخ زادهحسینگیالن979
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218عزیزی سرملیزهراگیالن980
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218کمالی خرم رودمهدیگیالن981
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218کوچکیامیرگیالن982
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید



1398021413980218مشعوفعلیگیالن983
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218معبود مژدهیاسمعیلگیالن984
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218میرزائی صیقالنیرمضانعلیگیالن985
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن986
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218نگران لنگرودیپیمانگیالن987
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

1398021413980218یوسف پورمحمد رضاگیالن988
اجرا در ستان )(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار

(گیالن
تایید

اشرفگیالن989
محمدحسینی 

قاضیانی
تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218اکباتانی نژادشبنمگیالن990

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218سرودی پورسعیدگیالن991

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218شمالیآیداگیالن992

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398021413980218محمدیعلی رسولگیالن993

1398022113980225آذریانفرزادگیالن994
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225مالئیحسینگیالن995
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

1398022113980225هاشمی گورابسیدعظیمگیالن996
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225باباییرضاگیالن997

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225خوشقدماسماعیلگیالن998

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225شادمانیمحمدرضاگیالن999

تایید(غیر حضوری- مجازی)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها 1398022113980225قلی زادهحسنگیالن1000

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225جمال امیدیعلیگیالن1001

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225صبوری آزادامیرگیالن1002

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225کوچکیامیرگیالن1003

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225گیاهیمحمدرضاگیالن1004

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225مصطفی پورسسمسیلیالگیالن1005

تایید1398022813980231JAVA SCRIPTسرودی پورسامانگیالن1006

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230مشعوفعلیگیالن1007

1398022813980301فرجی سیناکیوانگیالن1008
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301محمدپورایمانگیالن1009
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301باباییرضاگیالن1010

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301حامیان رودسریعلیرضاگیالن1111

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301شادمانیمحمدرضاگیالن1112

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301مالئیحسینگیالن1113

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1114

تاییدایمنی در برق1398020213980204سیاه منصورسعیدلرستان1115

تاییدایمنی در برق1398020213980204هوشمندیحسنلرستان1116

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204مبینی پوررویالرستان1117

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204نوری عالممحمدلرستان1118

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204نعمت الهیهادیلرستان1119



1398020213980204ترابیفریدلرستان1120

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204پایمردعلیلرستان1121

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204موالئی تاریرضالرستان1122

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204پورمحسنینوشینلرستان1123

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204رضائییدالهلرستان1124

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204کشاورزکاظملرستان1125

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204علی نیازیبالرستان1126

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210رضائیجبارلرستان1127

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210سیفیمژگانلرستان1128

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210قائدرحمتیمرادلرستان1129

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210مسروراصغرلرستان1130

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210زرین بخشخسرولرستان1131

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210خادمیکبرالرستان1132

1398020713980211بیگی نژادمحمدباقرلرستان1133
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211فالحیمختارلرستان1134
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211قنبری مزلقانمهدیلرستان1135
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210مهرپورایرجلرستان1136

1398020713980210نورعلیسعیدلرستان1137
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210والی زادهرامینلرستان1138
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210پایمردعلیلرستان1139

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210درویشیانداودلرستان1140

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210کوشکیمعصومهلرستان1141

تاییدTotal Stationتهیه نقشه توپوگرافی با دوربین 1398020713980210سعیدی کیاعلیلرستان1142

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210زمانی وردیمهرانلرستان1143

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210ساکیمحمدلرستان1144

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1398020713980210قاسمی نژادخداکرملرستان1145

تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210قربانیرسوللرستان1146

تایید1398021413980217ILLUSTRATORمرادپورهومانلرستان1147

1398021413980218بیگی نژادمحمدباقرلرستان1148
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218عالی پورمهردادلرستان1149
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218نقی بیرانوندایوبلرستان1150

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231رادانعلیلرستان1151

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231سمنگانحسینلرستان1152

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231محمودوندیعلیلرستان1153

1398022113980225رحمتی پورمهدیلرستان1154
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

1398022113980225سیفیمژگانلرستان1155
غیر - مجازی ) (مقدماتی)شناخت و تفسیرتصاویر ماهواره ای 

(حضوری
تایید

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225درویشیانداودلرستان1156

1398022813980301عالی پورمهردادلرستان1157
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231مرادپورهومانلرستان1158

تایید(غیر حضوری- مجازی  )متره و برآورد 1398022813980301درویشیانداودلرستان1159

تاییدایمنی در برق1398020213980204اصغرپورحسینمازندران1160

تاییدایمنی در برق1398020213980204خسروییوسفمازندران1161



تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204نوریغالمرضامازندران1163

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204طاهریانسعیدمازندران1164

1398020213980204صدیقی هشتجینمحمدرضامازندران1165

 در  مدیریت منابع آب و PLCسیستم های کنترل منطقی 

 PLC Stations in Waterتصفیه خانه ها 

management Systems

تایید

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204باباییکیامرثمازندران1166

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204خلیلیمحسنمازندران1167

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204رحیمی تاکامیبهروزمازندران1168

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204مؤذنی نقندرطاهرهمازندران1169

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204نوریان قادیکالئینویدمازندران1170

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204حشمتیمیثممازندران1171

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204خوش باور رستمیحمیدمازندران1172

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204خیرخواه کفشگریحامدمازندران1173

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204رضایی اوریمیحجت الهمازندران1174

تاییدمتالورژی عمومی1398020213980204کاظمی مجردعباسمازندران1175

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204اسدی سمسکندهایمانمازندران1176

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204باقریعباسعلیمازندران1177

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204مصطفویعلیمازندران1178

تاییداجرای طاق و قوس آجری1398020713980210قلیچمحمودمازندران1179

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398020713980210فتحیکریممازندران1180

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020713980210شریفیانندا بیگممازندران1181

1398020713980210پزشکیافشینمازندران1182
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980210هدیه لمرساالرمازندران1183
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980211حسینیسید مجتبیمازندران1184
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980211معافیمحمدمازندران1185
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

1398020713980210کریمائی کله بستیمحمودمازندران1186
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210خوشروزی سارویفاطمهمازندران1187

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210عالی پورخدیجهمازندران1188

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210محمودی کردخیلیزهرامازندران1189

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210معماییندامازندران1190

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210نوریان قادیکالئینویدمازندران1191

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210شیرزادجویباریزهرامازندران1192

1398020713980210براری اطاقسرامحمدرضامازندران1193
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

1398020713980210عبدالملکیعلیمازندران1194
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

1398020713980210فیروزی الکتراشانیابراهیممازندران1194
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210هاشمی قادیسیدموسیمازندران1195

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210پورعباس کتی سریحمیدمازندران1196

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210شریفایی عربیحسینمازندران1197

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210بحرپیمایابراهیممازندران1198

تایید2سیستم انتقال قدرت 1398020713980210اسدی سمسکندهایمانمازندران1199

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210گل پیکررادامیر حسینمازندران1200

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210غالم کار علی آبادیلیالمازندران1201

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210طاهریانسعیدمازندران1202

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217معافیمحمدمازندران1203

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231حاجی زادهایمانمازندران1204

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223معافیمحمدمازندران1205



تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225شریفی ایزدیزکیهمازندران1206

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225الطفحسینمازندران1206

1398022813980301زارعحمیدرضامازندران1207
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1398020213980204عسگریابوالفضلمرکزی1208

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204امینیاحمدمرکزی1209

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204قربانیفاطمهمرکزی1210

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204روح الهیفرهادمرکزی1211

تاییدبافت با گره های چهار گانه1398020713980210عباسی زولهزینبمرکزی1213

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210بزم آمونحمیدمرکزی1214

تاییدپروژه طراحی و اجرای فضای سبز1398020713980210شاکریحامدهمرکزی1215

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020713980210میرزائیجوادمرکزی1216

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210تکریمیفرشیدمرکزی1217

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210حیدریکریممرکزی1218

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210افسریمجیدمرکزی1219

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210مظفریحسینمرکزی1220

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1398020713980210واحدعباسمرکزی1221

تایید(مقدماتی) KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل 1398020713980210حشمتی فرامینمرکزی1222

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210جعفرینجمهمرکزی1223

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210رحیمیفاطمهمرکزی1224

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1398020713980210شیرمحمدیفاطمهمرکزی1225

تایید(هیدرولیک درماشین آالت متحرک)هیدرولیک موبایل 1398020713980210احمدیمرتضیمرکزی1226

1398022113980225سعیدیگلبرگمرکزی1227
اتصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی 

(غیر حضوری- مجازی) ISOمطابق استاندارد جهانی 
تایید

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1398022113980231خادمی عراقیابوالفضلمرکزی1228

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231حسینیالههمرکزی1229

تاییدحجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی1398022113980231حقانیطاهرهمرکزی1230

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022813980230سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1231

1398022813980301آقاعلیمسعودمرکزی1232
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

1398022813980301جعفریمحمد رضامرکزی1233
 Hybridسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید 

Vehicle - (غیر حضوری- مجازی)
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301تکریمیفرشیدمرکزی1234

تاییدمایکرویو ) 5- 1تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی1398020213980204رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1235

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1398020213980204معین نیاکاظمهرمزگان1236

تاییدفرمول نویسی در هیدروپونیک و کاربرد کودهای شیمیایی1398020213980204پسندی پورسولمازهرمزگان1237

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204متوسلمصطفیهرمزگان1238

تاییدHYUNDAI GENESISمولد قدرت تخصصی 1398020213980204بهنامیاصغرهرمزگان1239

1398020713980211جاسمیعبدالکریمهرمزگان1240
- مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

(غیر حضوری
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210ذاکریحسینهرمزگان1241

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210نظری رباطیحمیدهرمزگان1242

تایید(plantarium)تولید پلنتاریوم 1398020713980210ذاکری نسبفاطمههرمزگان1243

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1244

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210رحیمی شادعبدالههرمزگان1245

تایید2سیستم های سردکننده تجاری سطح 1398020713980210حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1246

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210قاسمیصادقهرمزگان1247

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211احمدیداریوشهرمزگان1248

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211اردالیمعصومههرمزگان1349

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211امیدوارالهامهرمزگان1350

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211امیدواریفرزادهرمزگان1351

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211انوریشیالهرمزگان1352



تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1353

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211بهمن زادهمریمهرمزگان1354

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211پاده باننجمههرمزگان1355

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211پسندی پورسولمازهرمزگان1356

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211جانی پورلیالهرمزگان1357

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211جلیلیابراهیمهرمزگان1358

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211حاج محمدیآیتهرمزگان1359

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211حسینیسیدعلی اصغرهرمزگان1360

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211راشدی نسبزبیدههرمزگان1361

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1362

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211ژالهرویاهرمزگان1363

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211عبداله پورآزادسلیماهرمزگان1364

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211محیا پور لریفیروزههرمزگان1365

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1366

تایید(اجرا در استان هرمزگان)کارآفرینی مقدماتی1398020713980211میهن پرستزینبهرمزگان1367

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210غالمیاله مرادهرمزگان1368

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398020713980210موسی پوراسماعیلهرمزگان1369

1398021413980218حلفیانحامدهرمزگان1370
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

1398021413980218لطفیمجتبیهرمزگان1371
 –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(غیرحضوری
تایید

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218امیدوارالهامهرمزگان1372

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1373

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218عامری پوررامینهرمزگان1374

1398022113980225اردالیمعصومههرمزگان1375
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225امیدواریفرزادهرمزگان1376
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1377
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225پاده باننجمههرمزگان1378
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225جمپرویزهرمزگان1379
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225جمالیحجت الههرمزگان1380
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1381
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225حمیدیبابکهرمزگان1382
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1383
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1384
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225راشدی نسبزبیدههرمزگان1385
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225  ژالهرویأهرمزگان1386
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225ضرغام نیاوحیدهرمزگان1387
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225عبداله پورآزادسلیماهرمزگان1388
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225فریدونفرحامدهرمزگان1389
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1390
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید



1398022113980225محیا پور لریفیروزههرمزگان1391
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1392
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225معین نیاکاظمهرمزگان1393
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

1398022113980225موسی پوراسماعیلهرمزگان1394
اجرا در استان )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(هرمزگان
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)علم مواد 1398022813980301احمدیداریوشهرمزگان1395

تاییدA 1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398020213980204مرادطلبمحمدهمدان1396

تایید(مو)پرورش وتکثیر انگور1398020213980204حکمتیحکمت الههمدان1397

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204خلیلیعباسهمدان1398

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1398020213980204سیفعلیرضاهمدان1399

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204سعیدی نژادشهالهمدان1400

تاییددوخت لباس های کشی1398020213980204معروفنسرینهمدان1401

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1398020213980204شهبازیامین دختهمدان1402

تاییدعروسک دوزی1398020213980204فیوضیطاهرههمدان1403

تاییدمدیریت آموزشی1398020213980204زرین وفاعلیرضاهمدان1404

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204باقریحمیدهمدان1405

تایید2نقاشی خودرو 1398020213980204سلگیسعیدهمدان1406

تایید1398020713980210B FCE 2مرادطلبمحمدهمدان1407

1398020713980210عبداله پورحسنهمدان1408
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

1398020713980210معبودیهرمزهمدان1409
ویژه مربیان صنایع  (اپراتوری و برنامه نویسی)CNCآشنایی با 

چوب
تایید

تایید1برق خودرو 1398020713980210نگینیمحمدهمدان1410

1398020713980210ده پهلوانبهزادهمدان1411
پیش نیاز برای کلیه )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار 

(ها و مشاغل  رشته
تایید

1398020713980210زرین وفاعلیرضاهمدان1412
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدپودمان برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398020713980210بهنامفرمسعودرضاهمدان1413

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1398020713980210عباسیمعصومههمدان1414

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210وزینی افشارمصطفیهمدان1415

تاییدتکنولوژی بتن1398020713980210بناپور حمیدیامیرهمدان1416

تاییدmodule M5- 1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1398020713980210شمسحامدهمدان1417

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210سوریزینبهمدان1418

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210سلیمانیسروشهمدان1419

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210زندوکیلی پاتپهفتانههمدان1420

تاییدمدیریت آموزش مجازی  و هوشمندسازی1398020713980210آروانهفاطمههمدان1421

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1398020713980210هوشمندی شجاع امیرهمدان1422

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223آروانهفاطمههمدان1423

تایید(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی 1398022113980223حامیانسمیراهمدان1424

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225بناپور حمیدیامیرهمدان1425

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231فاطمیمهرسیماهمدان1426

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1398022813980231اوقانسمیراهمدان1427

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1398020213980204رستگارهروکیسجادیزد1428

تاییدعروسک دوزی1398020213980204امینی بهابادیصدیقهیزد1429

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1398020213980204حسینی ده آبادیمحمد رضایزد1430

1398020713980210حسین زادهمحمدرضایزد1431
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین 

بیلدر
تایید

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1398020713980210زارع حسین آبادیاحمدیزد1432

1398020713980210متولی پوراصغریزد1433
تعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و 

کیا
تایید

تاییدخالقیت در صنایع دستی1398020713980210رهاویانفاطمهیزد1434



تاییدروشهای ارائه مطلب1398020713980210طباطباییمعصومه الساداتیزد1435

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210پارسائیانسید رضایزد1436

تاییدسیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب1398020713980210جهانبانی اردکانیحسینیزد1437

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210حاجی ده آبادیمحمدعلییزد1438

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف1398020713980210راستیمحمدرضایزد1439

عاطفهیزد1440
کریم بیکی 

فیروزآبادی
تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1398020713980210مبینی شورکیزهرایزد1441

تایید1398021413980217ILLUSTRATORباقری فردفاطمهیزد1442

تایید(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم 1398021413980217کمالیانفاطمهیزد1443

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398021413980218فتاحی اردکانیمصطفییزد1444

1398022113980225شورابیوجیههیزد1445
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225صداقت پورلیالیزد1446
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

1398022113980225فالح بافقینجمهیزد1447
غیر - مجازی)آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی 

(حضوری
تایید

تاییدپودمان برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی1398022113980224خلیلیفخرالساداتیزد1448

تاییدمجازی –طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ 1398022113980225حسین زادهمحمدرضایزد1449

تایید(غیر حضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1398022113980225کالنتریسارهیزد1450

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231ایزدی فرنسرینیزد1451

تاییدمعرق مقدماتی1398022113980231مهیاری ابرقوییطاهرهیزد1452

تاییدبرنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی1398022813980301خلیلیفخرالساداتیزد1453

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


