
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCگلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی1

1398031813980322خازینیبیتااذربایجان شرقی2
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322شیرین آبادیمحمدرضااذربایجان شرقی3
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی4
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322نصیریپریسااذربایجان شرقی5
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321رحمتیسیمااذربایجان شرقی6

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321شیخیعلیرضااذربایجان شرقی7

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321آقائینادراذربایجان شرقی8

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی9

1398031813980322شاهدیحسیناذربایجان شرقی10
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321امیرمحمدیانسیمیناذربایجان شرقی11

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321نویدسهیالاذربایجان شرقی12

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321رشیدیشهروزاذربایجان شرقی13

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی14

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321لطفی داش آتانحامداذربایجان شرقی15

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی16

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCگلزارمحمد صادقاذربایجان شرقی18

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCمهدویجعفراذربایجان شرقی20

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCمهدوی سقین سرافردیناذربایجان شرقی21

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی22

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328فضل آذر شربیانیسید حسیناذربایجان شرقی23

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328موسی پور کلیبرنویداذربایجان شرقی24

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328خداییعلیاذربایجان شرقی25

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی26

تایید2برق خودرو  1398032513980328قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی27

1398032513980328شریفیفرانکاذربایجان شرقی28
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328احبابمریماذربایجان شرقی29

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی30

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328حسینیسیدمیعاداذربایجان شرقی31

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328زینی زاده هریسسعیداذربایجان شرقی32

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328ستار زادهاکبراذربایجان شرقی33

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی34

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328اجلیزهرااذربایجان شرقی35

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی36

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی37

1398032513980329جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی38
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید
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1398032513980329قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی39
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی40
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328سلطانی فرعادلاذربایجان شرقی41

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328عبداللهیمحمدرضااذربایجان شرقی42

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308احمدی پهلوانحمیداذربایجان غربی43

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی44

تایید 1398031813980321PET3- Cکریمیعثماناذربایجان غربی46

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCحقیعلیاذربایجان غربی47

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCکاظمیکاوهاذربایجان غربی48

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCوخشوریمیر محمداذربایجان غربی49

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012اصل افروزیافشیناذربایجان غربی50

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012بهروزیالمیرااذربایجان غربی51

تایید(مقدماتی)اپراتوری لیفتراک 1398031813980321نعمتیخسرواذربایجان غربی52

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321تقی زادهامیراذربایجان غربی53

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی54

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321شکارلوسید مرتضیاذربایجان غربی55

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321رحمانیحمیداذربایجان غربی56

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321صمدیلیالاذربایجان غربی57

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321حسن زاده آغبالغیسکینهاذربایجان غربی58

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321رشیدیشلیراذربایجان غربی59

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321افتخاریداوداذربایجان غربی60

1398031813980322الهیاری تکانتپهمحمدرضااذربایجان غربی61
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321طالعی سلطان احمدیحسیناذربایجان غربی62

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی63

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321درافتادهحسیناذربایجان غربی64

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321سرافرازجمالاذربایجان غربی65

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321فرزانهیاشاراذربایجان غربی66

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321آذرامام زادهمرضیهاذربایجان غربی67

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321خلیلیمیکاییلاذربایجان غربی68

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321سید علویمیر محموداذربایجان غربی69

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321قادرینادیااذربایجان غربی70

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321کاظمیمریماذربایجان غربی71

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی72

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321صبوریساماناذربایجان غربی73

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321آهنی آذرفریبااذربایجان غربی74

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی75

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321خانعلیلورقیهاذربایجان غربی76

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321رحمن نژادنشمیلاذربایجان غربی77

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321شهباززاده مقدمحمیدهاذربایجان غربی78

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321مختارزاده خانگاهحمیدهاذربایجان غربی79

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321رفیع نیامیالداذربایجان غربی80

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی81

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321وطنیرضااذربایجان غربی82

تایید1398032213980327PET (pt.) Aکریمیعثماناذربایجان غربی83

تایید1398032513980328FLASHرستمیفاطمهاذربایجان غربی84

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010بهروزیالمیرااذربایجان غربی85

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010نعمتیابراهیماذربایجان غربی86

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCحقیعلیاذربایجان غربی87



تاییداصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398032513980328نعمتیخسرواذربایجان غربی88

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328رفیع نیامیالداذربایجان غربی89

تایید2برق خودرو  1398032513980328افسونآکواذربایجان غربی90

تایید2برق خودرو  1398032513980328فرزانهیاشاراذربایجان غربی91

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی92

1398032513980328پیروزی فردسمیهاذربایجان غربی93
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328خلیلیمعصومهاذربایجان غربی94
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328رحمان نژادنشمیلاذربایجان غربی95
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328سبزه چیسحراذربایجان غربی96
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328مولودیپریاذربایجان غربی97
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328ذبیحی دیبکیمعصومهاذربایجان غربی98

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328رحمانیحمیداذربایجان غربی99

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328موسی زادهمصطفیاذربایجان غربی100

1398032513980328مرزبان سرنقییعقوباذربایجان غربی101
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328محمودیان محمودحقعبدالقادراذربایجان غربی102

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328محمد پورشلیراذربایجان غربی103

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328ولی زادهراحلهاذربایجان غربی104

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328احمدپورسجاداذربایجان غربی105

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328اکبری عربلوی اقاعلیحسیناذربایجان غربی106

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328پیر شاهوکلثوماذربایجان غربی107

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328نوروزیحسیناذربایجان غربی108

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328سید علویمیر محموداذربایجان غربی109

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328قادرینادیااذربایجان غربی110

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328میدان نورداباجلوجعفراذربایجان غربی111

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328کردسلیماناذربایجان غربی112

1398032513980329خلیل لویاسیناذربایجان غربی113
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308رحمانی خلیل آبادمهراناردبیل114

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308عبدیحبیباردبیل115

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308کیانی وراغولافشیناردبیل116

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012عسگریهاجراردبیل117

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321فرهودیفردیناردبیل118

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321خوشنوازفیروزاردبیل119

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322باقریان قره تپهاکبراردبیل120

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321بهروشمجتبیاردبیل121

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321نیک خومحمدعلیاردبیل122

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322هژبریزهرااردبیل123

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321سروریشهراماردبیل124

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321حسنی اندبیلیرقیهاردبیل125

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321عشقیمهیناردبیل126

تاییدمعرق چرم1398031813980321افزونفرانکاردبیل127

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328جهانگیریصابراردبیل128

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328خوشنوازفیروزاردبیل129

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328شیرین زادهداوداردبیل130

1398032513980328نوروندوله زاقردماهیدهاردبیل131
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید



تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328کوهی شوردرقبهروزاردبیل132

1398032513980329محمدی جبه دارپرویزاردبیل133
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328عبادیفرهاداردبیل134

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل135

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328کیانی وراغولافشیناردبیل136

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicاربابزهرااصفهان137

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicجشنیطیبهاصفهان138

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicخبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان139

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicشب خوانمرضیهاصفهان140

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012علیخان زاده آرانیسپیدهاصفهان141

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321آقاسید جعفری مفردفهیمهاصفهان142

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321رحمتیانحسیناصفهان143

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321سمیعی کیاسمیهاصفهان144

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان145

1398031813980322سیفیبشیراصفهان146
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322نیل فروش زادهعلیرضااصفهان147
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321نژادمحمدیاسماعیلاصفهان148

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321صفریانمحموداصفهان149

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321امانی بنینصراهللاصفهان150

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322طالئی زوارهفرشته ساداتاصفهان151

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان152

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321شیخی بیدگلیسمیهاصفهان153

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321نواب منشجواداصفهان154

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321توسلی فارفانیاکبراصفهان155

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321جزینیافشیناصفهان156

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321سلیمانیپریسااصفهان157

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321احمدیداوداصفهان158

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321شیوندیرامیناصفهان159

1398031813980322طاهریعلی اکبراصفهان160
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322طاوسیغالمحسیناصفهان161
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322نصرآزادانیبهاراصفهان162
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321شرفیاعظماصفهان163

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321شفیعیآزادهاصفهان164

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321توانگر ریزیحسناصفهان165

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321سلطانیحسنعلیاصفهان166

تاییدمعرق چرم1398031813980321سلحشورشهنازاصفهان167

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321باقری تبارمحسناصفهان168

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321کاویانی ارانیعلیرضااصفهان169

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321عباس زادهمحمد تقیاصفهان170

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321یزدانیانسیدمهراناصفهان171

تایید1398032513980328FLASHشفیعیازادهاصفهان172

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010جلوانی اصفهانیمحمداصفهان173

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010موسویصدیقه ساداتاصفهان174

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328کریمیمحمداصفهان175

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان176

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328اکلیلیمژگاناصفهان177



تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328محمدی سیچانیمهشیداصفهان178

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328عطایی محمدیسارهاصفهان179

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328قاضی زاده احسایینوشیناصفهان180

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328مالئی اردستانیمحسناصفهان181

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328نوروزیاسدالهاصفهان18

1398032513980328سلطانیانمرتضیاصفهان183
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

1398032513980328میرزائییوسفاصفهان184
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328حقیقت زادهسعید رضااصفهان185

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328زرگرزاده اصفهانیمجیداصفهان186

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328زندوانیابوذراصفهان187

1398032513980328آقاجانیبهروزاصفهان188
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328جویحسیناصفهان189
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328صادقیحسیناصفهان190
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328مقصودیمحمدرضااصفهان191
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328یزدانیانسیدمهراناصفهان192
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329راونجیفاطمهاصفهان193

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328توکلی گارماسهاحساناصفهان194

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328نمدیان  مجردنرگساصفهان195

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328نمدیان مجردمریماصفهان196

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328افالکیسارااصفهان197

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329بهرامی کرکوندیمحمداصفهان198

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328الیقی قلعه سوختهاحمدرضااصفهان199

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328معمارسعیداصفهان200

1398032513980329بهرامیزهرااصفهان201
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329کاویانی ارانیعلیرضااصفهان202
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328ازادیحسیناصفهان203

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان204

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328رضاییعوضاصفهان205

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328فتحی گشنیگانیمحسناصفهان206

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328کاظمیعلیاصفهان207

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328نادری دره شوریمهرداداصفهان208

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328طاوسیغالمحسیناصفهان209

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicرحیمیفاطمهالبرز210

تایید 1398031813980321PET3- Cشافعیآریوالبرز211

تایید 1398031813980321PET3- Cشهبازیاشرفالبرز212

تایید 1398031813980321PET3- Cمعدنیپژمانالبرز213

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012حسنیمرضیهالبرز214

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321اسماعیلیمحمدالبرز215

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321کیانیمحمدالبرز216

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321خزاییمهدیالبرز217

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321شمساقدسالبرز218

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321گرجیمهرانالبرز219

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321یزدیپروانهالبرز220

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321برف مالمحسنالبرز221



تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321دیر بازمحمد هادیالبرز222

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321طیبیمرتضیالبرز223

1398031813980321باویعبدالکریمالبرز224
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

1398031813980321سیفیمرتضیالبرز225
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321فالح مهر آبادیبهرامالبرز226

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321قربانیکاظمالبرز227

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321میالنیفرزادالبرز228

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321نیریسیدرضاالبرز229

تاییدخراطی1398031813980321شیرازی میگونشبنمالبرز230

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321گله بسیاریمهدیهالبرز231

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321مفاخریصالحالبرز232

تایید1398032213980327PET (pt.) Aشافعیآریوالبرز233

تایید1398032213980327PET (pt.) Aشهبازیاشرفالبرز234

تایید1398032213980327PET (pt.) Aمعدنیپژمانالبرز235

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328حسینیسید قاسمالبرز236

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328زنگانهعلی اصغرالبرز237

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328اسداللهی مهرخدیجهالبرز238

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328طائب نیاریحانهالبرز239

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328طیبیمرتضیالبرز240

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328نیریسیدرضاالبرز241

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328ابراهیمیجعفرالبرز242

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328گرجیمهرانالبرز243

1398032513980328عموزادیرضاالبرز244
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328کیانیمحمدالبرز245

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328عبداللهی امانیمحمودالبرز246

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328نوروزیمحسنالبرز247

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329خرقانیعرفانالبرز248

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328دهنویمحمودالبرز249

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328فیروزیفرهادالبرز250

1398031813980322مرادینداءایالم251
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321نظری زادمجتبیایالم252

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321ناصریجوادایالم253

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322جابرینادرایالم254

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321نیازی کهرهسونیاایالم255

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321هاشمیرامشایالم256

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321جمشیدیمنصورایالم257

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321غالمیفرهادایالم258

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010حسینیاکرمایالم259

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328پورنصرتحسینایالم260

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328رحمتیآرشایالم261

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328علی زادهسجادایالم262

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328کاکانادرایالم263

1398032513980328کولیوندبابکایالم264
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329هواسیهایدهایالم265

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328حیدربیگیلیلیایالم266

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328محسنیخدیجهایالم267

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308بایوجیههبوشهر268

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308لیراویطاهرهبوشهر269

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر270



تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321باقریحسینبوشهر271

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321شهریورمحسنبوشهر272

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321احمدیماشاءالهبوشهر273

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322هنرکارمحمد حسینبوشهر274

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321احمدزاده بهمبریآزیتابوشهر275

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321لیراویطاهرهبوشهر276

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321حاجی پورغالمحسینبوشهر277

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321جاویدرضابوشهر278

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321جلوهرحمنبوشهر279

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321مقدم نیامراد علیبوشهر280

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCبی باکاصغربوشهر281

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328غالمیاحمدبوشهر282

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328تنگستانیمحمد جاویدبوشهر283

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328زاهدی فرگلبهاربوشهر284

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328شهنهداراببوشهر285

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328باقریحسینبوشهر286

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328شهریورمحسنبوشهر287

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328نسترنطیبهبوشهر288

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328احمدزاده بهمبریآزیتابوشهر289

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328محتجباعظمبوشهر290

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328مقدم نیامراد علیبوشهر291

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308قاسمیمصطفیتهران292

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicعزیزیمنصورهتهران293

تایید 1398031813980321PET3- Cاردالنیسعیدتهران294

تایید 1398031813980321PET3- Cدشتی ایلخچیالهامتهران295

تایید 1398031813980321PET3- Cشعبانینیلوفرتهران296

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCحسینی پویامهدیتهران297

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCمحبیرؤیاتهران298

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCنوروزیحسینتهران299

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012توکلی طرقیخدیجهتهران300

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012غالمیمهدیتهران301

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012مازادهامیرتهران302

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321بکندجعفرتهران303

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321افرازکوروشتهران304

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321شفیقی عنبرانجلیلتهران305

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321ضیغمیمحمد رضاتهران306

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321ابراهیمیروح انگیزتهران307

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321طبخیامیر محمدتهران308

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321قربانزاده بهارابوذرتهران309

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321خانیرضاتهران310

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321دیوارگرکاظمتهران311

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321نصیر شعیبیفهیمهتهران312

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321قشقائیرضاتهران313

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321اسدی فروتقهمحمدباقرتهران314

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321پروصدیقهتهران315

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321اسماعیلیغالمرضاتهران316

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321عرش وزانعلیتهران317

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321نیکجوپیوندتهران318

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321رضا زاده سفیدهفرزانهتهران319

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321سارانیامیرتهران320

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321صادق زاده ساداتمیرابوالفضلتهران321

تاییدخراطی1398031813980321مشهدیمعصومهتهران322



تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321خداشناسسمیهتهران323

تاییدمعرق چرم1398031813980321قرایی نسبمحبوبهتهران324

تایید1398032213980327PET (pt.) Aاردالنیسعیدتهران325

تایید1398032213980327PET (pt.) Aشعبانینیلوفرتهران326

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010حجتیمیناتهران327

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328حسین زادهمحمودتهران328

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328بیرالوندحمید رضاتهران329

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328زنگانهمهدیتهران330

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328هوشمندی زادهفریبرزتهران331

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328یوسفی فشکیامیدتهران332

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328مرادیذوالفقارتهران333

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328خانیرضاتهران334

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328فرخی مینامحسنتهران335

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328قیالوی زادهاردالنتهران336

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328ابوطالبیوحیدتهران337

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328حسینی پویامهدیتهران338

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328افرازکوروشتهران339

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328یگانهعبدالحمیدتهران340

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328مسافریمحمد رضاتهران341

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328مسلمی قلعه نوئیطاهرهتهران342

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329ولی جانیمحمدرضاتهران343

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328جعفری زاویهمهدیتهران344

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328نیک نیارقیهتهران345

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری346

تاییدمعرق چرم1398031813980321سلیمی بنیسعیدچهارمحال و بختیاری347

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328خلیلی مفردداوودچهارمحال و بختیاری348

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328امینیلیالچهارمحال و بختیاری349

1398032513980328اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری350
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328جوانبختافشینچهارمحال و بختیاری351
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328رئیسیآرشچهارمحال وبختیاری352

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی353

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308جازبیعلیخراسان جنوبی354

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCفرزادعباسخراسان جنوبی355

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321شمس آبادیسیدعلیخراسان جنوبی356

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی357

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321حاجی زادهباللخراسان جنوبی358

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322چوپانیرضاخراسان جنوبی359

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322رجبیسمیهخراسان جنوبی360

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321سمیع پورداودخراسان جنوبی361

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی362

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321گویاسامانخراسان جنوبی363

تاییدخراطی1398031813980321سبزه جومحمدخراسان جنوبی364

تاییدخراطی1398031813980321شریفیزهراخراسان جنوبی365

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322بخشنده جوانزکیهخراسان جنوبی366

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321میریفاطمهخراسان جنوبی367

تاییدمعرق چرم1398031813980321میرشاهیمعصومهخراسان جنوبی368

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی369

تایید برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398032513980328بخشنده جوانزکیهخراسان جنوبی370

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328سبزه جومحمدخراسان جنوبی371

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی372

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328خزاعی فرالهه ساداتخراسان جنوبی373

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328جاذبیمسعودخراسان جنوبی374



تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328رسولیسیداسماعیلخراسان جنوبی375

تایید2برق خودرو  1398032513980328غفاریحسینخراسان جنوبی376

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328دادگر عزیزحسینخراسان جنوبی377

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328شرعیمریمخراسان جنوبی378

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی379

1398032513980328رجبیسمیهخراسان جنوبی380
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328مشفقیمهردادخراسان جنوبی381

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی382

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328زینلیحلیمهخراسان جنوبی383

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328گرجیان مقدمعلیخراسان جنوبی384

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328برهانیرضاخراسان جنوبی385

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328جازبیعلیخراسان جنوبی386

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308پرستارحجت الهخراسان رضوی387

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی388

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308عابدمحمدخراسان رضوی389

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308واحدیسید رضاخراسان رضوی390

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicعراقیزیباخراسان رضوی391

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicنجارسعیدخراسان رضوی392

تایید 1398031813980321PET3- Cشیبانیهاشمخراسان رضوی393

تایید 1398031813980321PET3- Cمرکبیسارا ساداتخراسان رضوی394

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی395

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321خاتمیمحمدخراسان رضوی396

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی397

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321لطفیسمیهخراسان رضوی398

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321عجم زیبدروح الهخراسان رضوی399

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321.رحمتیمحمدخراسان رضوی400

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی401

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321مظاهریفهیمهخراسان رضوی402

1398031813980322پاکدلمهدیخراسان رضوی403
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322دامنگیریسعیدخراسان رضوی404
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322قربانیمجیدخراسان رضوی405
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322نیکخوحسینخراسان رضوی406
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321نوبختمحمد تقیخراسان رضوی407

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321جنتیرضاخراسان رضوی408

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321جهانگیر کاخکیمهدیخراسان رضوی409

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321نجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی410

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322عفتی مقدمرسولخراسان رضوی411

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321برات زادهرضاخراسان رضوی412

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321عزتیسعیدهخراسان رضوی413

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی414

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322سیدیسیدمهدیخراسان رضوی415

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی416

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322واحدیسید رضاخراسان رضوی417

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی418

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321مهراندیشمهدیخراسان رضوی419

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321پورنگکاظمخراسان رضوی420

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321حسینیسید محمدخراسان رضوی421

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321کریمیفرشیدخراسان رضوی422

تاییدخراطی1398031813980321شیفتهزهرهخراسان رضوی423



تاییدخراطی1398031813980321صبریحسنخراسان رضوی424

1398031813980322رادفرمسعودخراسان رضوی425
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321صالحی پارسامعصومهخراسان رضوی426

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322محروقیسید امینخراسان رضوی427

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321نشاطمحمد صادقخراسان رضوی428

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321شیخ احمدیعبدالهخراسان رضوی429

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321فکوریعلیرضاخراسان رضوی430

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321هدایتیحجتخراسان رضوی431

تاییدمعرق چرم1398031813980321جوادپورهایدهخراسان رضوی432

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی433

تایید1398032213980327PET (pt.) Aشیبانیهاشمخراسان رضوی434

تایید1398032213980327PET (pt.) Aمرکبیسارا ساداتخراسان رضوی435

تایید1398032513980328FLASHعراقیزیباخراسان رضوی436

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010میرجلیلیامینخراسان رضوی437

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCنجیبیانعلی اکبرخراسان رضوی438

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329احتشامی فرفاطمهخراسان رضوی439

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329اسحقی خرم آبادیبتولخراسان رضوی440

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329باباییمحبوبهخراسان رضوی441

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329باقریفیروزهخراسان رضوی442

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329براتی کلرسکینهخراسان رضوی443

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329جلیلی محتشمسید مجتبیخراسان رضوی444

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329رامی یادگاریزینبخراسان رضوی445

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329رحیمی آغ چشمهسمیهخراسان رضوی446

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329زارع پورالهامخراسان رضوی447

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی448

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی449

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329علویمعصومهخراسان رضوی450

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی451

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی452

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی453

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329قصاب زادهمحبوبهخراسان رضوی454

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329نجم الدینیبهزادخراسان رضوی455

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329وحدازناهیدخراسان رضوی456

تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی457



تایید(اجرا در استان خراسان رضوی)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398032513980329یوسفی اریانیزهراخراسان رضوی458

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328محمدی مقدمحسینخراسان رضوی459

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328رادمهرعلیرضاخراسان رضوی460

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328دانش بیانعلیخراسان رضوی461

1398032513980328راممرضیهخراسان رضوی462
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328خاکشورامیدخراسان رضوی463

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328رضوی رادشادیخراسان رضوی464

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328زاهدیزهراخراسان رضوی465

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328ساجدیمهدیخراسان رضوی466

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328کوشکباغیمهدیخراسان رضوی467

1398032513980328جنتیرضاخراسان رضوی468
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328ناصری سیاه سنگیمهدیخراسان رضوی469
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329ایران منشمهرنوشخراسان رضوی470

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329حیاتیمحمدخراسان رضوی471

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329لطفیسمیهخراسان رضوی472

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328کریمیفرشیدخراسان رضوی473

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328عجم زیبدروح الهخراسان رضوی474

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328سیدیسیدمصطفیخراسان رضوی475

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328سالمتی فرعبدالهخراسان رضوی476

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی477

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328پاکدلمهدیخراسان رضوی478

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی479

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328رضوی فردعباسخراسان رضوی480

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328صبریحسنخراسان رضوی481

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328فکوریعلیرضاخراسان رضوی482

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328ملکیان نیشابوریعلی اصغرخراسان رضوی483

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328هدایتیحجتخراسان رضوی484

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308عبدیمحسنخراسان شمالی485

تایید 1398031813980321PET3- Cساالریایرجخراسان شمالی486

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321سعادتیوحیدخراسان شمالی487

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321مهدویبابکخراسان شمالی488

1398031813980322حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی489
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321درویشی دیوانمرادجاسمخراسان شمالی490

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322مهرابیوحیدخراسان شمالی491

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321حسین نیامریمخراسان شمالی492

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321عبدال زادهمحمدخراسان شمالی493

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321حمیدیمسعودخراسان شمالی494

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321بیچرانلومجیدخراسان شمالی495

1398031813980322طالب الحقسمیراخراسان شمالی496
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322شاهیمنیژهخراسان شمالی497

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCمنصوریامیرخراسان شمالی498

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328منصوریعمادخراسان شمالی499

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328مهر جوئیعلیخراسان شمالی500

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328عابدیافسانهخراسان شمالی501

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329خواجه ئیان اشترکیمریمخراسان شمالی502



تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329طالب الحقسمیراخراسان شمالی503

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328حسین نیامریمخراسان شمالی504

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328موسویصدیقهخراسان شمالی505

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328ایزدیمجتبیخراسان شمالی506

1398032513980329حاتمی  راستگوبهارهخراسان شمالی507
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید 1398031813980321PET3- Cجمالیانروزیتاخوزستان508

تایید 1398031813980321PET3- Cمیاحعلیخوزستان509

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321الهامیالههخوزستان510

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321صادقیافسانهخوزستان511

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321نیسیفاطمهخوزستان512

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321پیروزفرسروشخوزستان513

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321حقیقت وندحمیدخوزستان514

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321رجب زادهحسینخوزستان515

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321زهیری نسبکاظمخوزستان516

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321صالحیالهامخوزستان517

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321میاحامیدخوزستان518

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321سعیداویلیالخوزستان519

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321بزرگیروزیتاخوزستان520

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321منصوری اصلعبدالرضاخوزستان521

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322طاهری نسبرائدخوزستان522

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322محمد زمانی پورامیرخوزستان523

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322اسمعی پورهدیهخوزستان524

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان525

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321پویان فرباقرخوزستان526

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321رضاییانسعیدخوزستان527

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321مکوندیمحمدخوزستان528

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321نواصرامینخوزستان529

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321جرفیزینبخوزستان530

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321موسویزهراخوزستان531

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321موسویزینبخوزستان532

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322پوینده مهرایمانخوزستان533

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321هوریزهراخوزستان534

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321یاللیشهالخوزستان535

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321برومند مقدممحسنخوزستان536

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321زیدانیمحمدخوزستان537

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321عالی پور احمدیعلیخوزستان538

تاییدمعرق چرم1398031813980321موسی زادهلیالخوزستان539

تایید1398032213980327PET (pt.) Aجمالیانروزیتاخوزستان540

تایید1398032213980327PET (pt.) Aمیاحعلیخوزستان541

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCحسین پورمحمدخوزستان542

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328منیعاتعلیخوزستان543

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328زیدانیمحمدخوزستان544

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328عالی پور احمدیعلیخوزستان545

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328میاحامیدخوزستان546

تایید2برق خودرو  1398032513980328مکوندیمحمدخوزستان547

1398032513980328عیسی وندمحمودیزینبخوزستان548
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328نفرسفید دشتیالهامخوزستان549
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328یاللیشهالخوزستان550
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328بنی سعدنهضتخوزستان551

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328نادر زادهیوسفخوزستان552



تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328حسین فیض الهمحمدخوزستان553

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328میرزاوندحمیدخوزستان554

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328الهامیالههخوزستان555

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328عادلپورسعیدخوزستان556

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328ضعیفیحبیبخوزستان557

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328نفرسفیددشتیفاطمهخوزستان558

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328برومند مقدممحسنخوزستان559

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328هاشمی نسبپیمانخوزستان560

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321فقیه رادهمازنجان561

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321آزادخداکرمزنجان562

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان563

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321سلیمانیمحمودزنجان564

1398031813980321عباسیحسنزنجان565
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321باقریبهارهزنجان566

تاییدخراطی1398031813980321خانیلیالزنجان567

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321حیدریفاطمهزنجان568

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321مسلمیعلیزنجان569

تایید1398032513980328FLASHمهدیونحیدرزنجان570

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328حیدریکامرانزنجان571

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328سعیدی مقدمپرویززنجان572

تایید2برق خودرو  1398032513980328بیگدلیهادیزنجان573

1398032513980328مرادیرقیهزنجان574
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328رضائیلیالزنجان575

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328نظریعلیزنجان576

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328محمدیعلیزنجان577

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328خلفیحامدزنجان578

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328خانینرگسزنجان579

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308مرتضیمحمودسمنان580

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicبهرامیانفاطمهسمنان581

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321جوادی مقدمعلیرضاسمنان582

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321شعبانیسحرسمنان583

1398031813980322پورباقریانعلیسمنان584
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321طحانعباسسمنان585

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321ایزد پورمنصورسمنان586

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321صفائی پورناهیدسمنان587

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321ابراهیمیعباسسمنان588

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321عبدوسامیرسمنان589

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321رضائیهادیسمنان590

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321فدویمحمدرضاسمنان591

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321پروئیمحمدمهدیسمنان592

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321حسن آبادیامراهللسمنان593

تایید برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398032513980328قربانی امیرآبادمعصومهسمنان594

تایید برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی1398032513980328نوراییالهامسمنان595

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010جهانمجیدسمنان596

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328بیطرفمهدیه ساداتسمنان597

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328دارائیمهدیسمنان598

1398032513980328شریعتیحوریهسمنان599
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328طباطبائیانعطیه الساداتسمنان600

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328شاهیمحمدرضاسمنان601



تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328رمضانیعلی اکبرسمنان602

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328مدرسیرضاسمنان603

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328رضایی منشطاهرهسمنان604

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328صرفیرضاسمنان605

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328مردانینداسمنان606

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان607

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012پارساطیبهسیستان و بلوچستان608

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012ریگی ناصریاسماعیلسیستان و بلوچستان609

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321شاهگلی میرزهراسیستان و بلوچستان610

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321محمدی صادقحلیمهسیستان و بلوچستان611

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان612

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321سردار شهرکیرضاسیستان و بلوچستان613

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان614

1398031813980322شیری محمدآبادیمهدیسیستان و بلوچستان615
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان616
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان617

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان618

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321ریکیمهریسیستان و بلوچستان619

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان620

1398031813980322آریانفرحسینسیستان و بلوچستان621
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322ریگی الدزفرشادسیستان و بلوچستان622
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322شیرزاییشهرامسیستان و بلوچستان623
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322یزدان پناه شاه آبادیایمانسیستان و بلوچستان624
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321میرحسنسیستان و بلوچستان625

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان626

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان627

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان628

تاییدمعرق چرم1398031813980321سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان629

تایید1398032513980328FLASHپارساطیبهسیستان و بلوچستان630

تایید1398032513980328FLASHنیک طالعزینبسیستان و بلوچستان631

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان632

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان633

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328سردار شهرکیرضاسیستان و بلوچستان634

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان635

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان636

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328کمحاجی امانسیستان و بلوچستان637

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328کیخامحسنسیستان و بلوچستان638

1398032513980328سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان639
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان640

1398032513980328بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان641
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329آریانفرحسینسیستان و بلوچستان642

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان643

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308پشنگهزهرافارس644

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308تاج پیکرزینبفارس645

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308توکلی آغچغلوهیلدافارس646

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321حسینیسیده سارافارس647

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321الماسی ریحانیمحمدفارس648

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321شمشیری فردعرفانفارس649



تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321قائدیابراهیمفارس650

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321احمدیاحسانفارس651

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321انصاری فردمحمد مهدیفارس652

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321برامکیاصغرفارس653

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321زارعیداریوشفارس654

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321زراعتیانابراهیمفارس655

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322نوح پیشهمجیدفارس656

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321رضائی شبانکارهسعیدفارس657

1398031813980321حق شناسابوطالبفارس658
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

1398031813980321زمان زادهمحمدفارس659
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

1398031813980321غفاریعلی حسینفارس660
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321زارعیمهتابفارس661

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321اولیاییرضافارس662

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321گورکانیفریدونفارس663

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321جوکارهادیفارس664

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321رمضانیعبدالرضافارس665

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321علی پورمهردادفارس667

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321مؤذنیقاسمفارس668

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321شفیعیلیالساداتفارس669

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322مهبودیانسودابهفارس670

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321پیش آهنگلیالفارس671

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321دهقانیجمشیدفارس672

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321صابریمحمدفارس673

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321عبد امامیافشینفارس674

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321غالمیهاشمفارس675

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321علی پورمهردادفارس676

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321زارعی سکه روانیصدرالهفارس677

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321الله زارمحمودفارس678

تاییدمعرق چرم1398031813980321رحیمیزیبافارس679

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321گودرزیمهدیفارس680

تایید1398032513980328FLASHحسین پورآدینفارس681

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010پورباقرآرمینفارس682

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010شورکیمحمد مهدیفارس683

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCکنعانیاسماعیلفارس684

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328شمشیری فردعرفانفارس685

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328سالکیسمیراءفارس686

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328الماسی ریحانیمحمدفارس687

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328الله زارمحمودفارس688

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328احمدیاحسانفارس689

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328برامکیاصغرفارس690

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328زارعیداریوشفارس691

تایید2برق خودرو  1398032513980328محمدیسجادفارس692

تایید2برق خودرو  1398032513980328مؤذنیقاسمفارس693

1398032513980329احمدزادهراضیهفارس694
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329ایرانمنشسمانهفارس695
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329باستان پورغالمرضافارس696
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329باقریمریمفارس697
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید



1398032513980329تاج پیکرزهرافارس698
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329سعادتخواهمرتضیفارس699
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329شقایقسمیهفارس700
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329طاهریارمغانفارس701
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس702
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329غالمیهاشمفارس703
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329غالمی شهرآبادیجلیلفارس704
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329کرمانیسمیهفارس705
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329کریمیاصغرفارس706
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329مصلی نژادمینافارس707
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329مفتولینسرینفارس708
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329مهبودیانسودابهفارس709
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329نگین تاجیامیدفارس710
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

1398032513980329هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس711
پیش نیاز برای کلیه رشته ها )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(اجرا در استان فارس)(و مشاغل
تایید

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328فخریحسینفارس712

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328مسعودیعبدالکریمفارس713

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328دلرحیم نژادحمیدفارس714

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328رضانژادفرد جهرمیعبدالخالقفارس715

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329یوسفیسمیرافارس716

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328کی تبارمهدیفارس717

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328الهی نژادعلیفارس718

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328حسینیغالمفارس719

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328قناعت پیشه سنانیعبدالرسولفارس720

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328مرادی عملهچمرانفارس721

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328مسعودیزهرهفارس722

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328رضا خانیمحمد رضافارس723

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328صفائیانمحسنفارس724

1398032513980329اسماعیل زادهمجیدفارس725
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328ایزدشناس جهرمیحسینفارس726

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321دیده بانمحمودقزوین727

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321خسرو نژادعلیقزوین728

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321رحمانیمجیدقزوین729

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321رنجکش قصابسراییعلیرضاقزوین730

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321فروغیامیرقزوین731

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321فتاییامیدقزوین732

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321گودرزوند چگینیسجادقزوین733

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321انصاری رامندینورالهقزوین734



تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321موتابهاسعیدقزوین735

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321قنبریمحمدقزوین736

تاییدمعرق چرم1398031813980321آقاعلی خانیمریمقزوین737

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321بهرامیحسینقزوین738

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321طاهرخانیولی الهقزوین739

تایید1398032513980328FLASHمعدنی پورفاطمهقزوین740

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328بهبودیسمیراقزوین741

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328مهر افشارعاطفهقزوین742

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328حسینیسید فرشیدقزوین743

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328نظریولی الهقزوین744

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicهاشمیاکرم الساداتقم745

تاییدمعرق چرم1398031813980321توسلیلیالقم746

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328سهرابیمحمدقم747

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicاسدیبیژنکردستان748

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCموچانیامیرکردستان749

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321فاتحیسیناکردستان750

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321شکریمهوشکردستان751

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322کریمیامجدکردستان752

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321حسین پناهیتوفیقکردستان753

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321کریمپوربهارکردستان754

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321نیک اندیشمریمکردستان755

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321یوسفیجمالکردستان756

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321خورشیدیپگاهکردستان757

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321حمیدیسیروانکردستان758

تاییدمعرق چرم1398031813980321ولی زادهملککردستان759

تایید1398032213980327PET (pt.) Aخورشیدیپگاهکردستان760

تایید1398032213980327PET (pt.) Aنیک اندیشمریمکردستان761

تایید1398032213980327PET (pt.) Aیوسفیجمالکردستان762

تایید1398032513980328FLASHاسدیبیژنکردستان763

تایید1398032513980328FLASHسیدیارزوکردستان764

تایید1398032513980328FLASHویسیعبداهللکردستان765

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328محمد نیاعلی رضاکردستان766

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328رضائیمرتضیکردستان767

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328ورزیریآرامکردستان768

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328کریمیمحمدصدیقکردستان769

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328محمودیطاهرکردستان770

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328عزیزیشیداکردستان771

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329شریعتی گزگزارهلقمانکردستان772

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328سجادیسید میالدکردستان773

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328سرومیلیعبدالرضاکردستان774

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328قادریهیواکردستان775

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308خواجه حسنی رابرینجمهکرمان776

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308رشیدی زرندیسمیهکرمان777

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308صادقی گوغریوحیدکرمان778

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308عرب پورداهوئیبتولکرمان779

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308نصیریمهدیکرمان780

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308یعقوبی ساردورضاکرمان781

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicزارع زاده نوروزیمیناکرمان782

تایید 1398031813980321PET3- Cدهقانی سلطانیعباسکرمان783

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321سعیدسید حسینکرمان784

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321نظم الدینیامیر عباسکرمان785

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322اسمعیلی پورکرمانیمحمدرضاکرمان786



تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322آرانسعیدکرمان787

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322دادگسترفاطمهکرمان788

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان789

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322زینلی کرمانیابوطالبکرمان790

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322سالجقهفاطمهکرمان791

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322صادقی گوغریوحیدکرمان792

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322عرب پورداهوئیبتولکرمان793

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322کمال الدینیامینکرمان794

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322گوریحسینکرمان795

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322مستقیمیمحمدکرمان796

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322موسائیسیمین دختکرمان797

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322میرزاییعباسکرمان798

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322نژادآریاامینکرمان799

تایید(اجرا در استان کرمان)B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1398031813980322هاشمی نژادروح اهللکرمان800

1398031813980322امامی پوراحسانکرمان801
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

1398031813980322عباس زاده بارانیمدیحاکرمان802
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321فتحی زادهسجادکرمان803

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321کمال الدینیرضاکرمان804

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321اشرفی پورامیرکرمان805

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321بیگ مرادیحسینکرمان806

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321شریفی نژادعلیکرمان807

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321طاهری فرحمیدرضاکرمان808

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان809

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321بحرینیجوادکرمان810

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321نصیریمهدیکرمان811

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321جعفرینادیاکرمان812

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321صباغ کرمانیاللهکرمان813

تاییدخراطی1398031813980321شریف زادهسهیالکرمان814

1398031813980322زین الدینی میمندمهدیهکرمان815
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321مهدی زادههداکرمان816

تاییدمعرق چرم1398031813980321خواجه خضریمحسنکرمان817

تایید1398032213980327PET (pt.) Aدهقانی سلطانیعباسکرمان818

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010موسائیسیمین دختکرمان819

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCترک زاده تبریزیعلیکرمان820

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328صرافی نژاداشکانکرمان821

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328نژادآریاامینکرمان822

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328نظم الدینیامیر عباسکرمان823

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328اسدیاراکرمکرمان824

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان825

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328محمدی گیسکیعلیکرمان826

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328حسینی نسب نجارمصطفیکرمان827

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان828

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328شیبانیفرزادکرمان829

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328موسی پورهادیکرمان830

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329زیدآبادی نژادمحمودکرمان831

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328مهدیزادهسیدمجیدکرمان832

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328آرونحسینکرمان833

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCشهبازیسامانکرمانشاه834

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321محمدیفرزادکرمانشاه835

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321پژوتنبیانکرمانشاه836

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321داردرفشیالههکرمانشاه837

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321محمدیجوانمیرکرمانشاه838



تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321ترکمهدیکرمانشاه839

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321بهرامیطاهرهکرمانشاه840

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321امانی مجدحجت الهکرمانشاه841

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321عزیزیانمیالدکرمانشاه842

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321صفایی ساالروندزهراکرمانشاه843

تایید1398032513980328FLASHعزیزیمرادکرمانشاه844

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328کریمیزهراکرمانشاه845

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328عزیزیانمیالدکرمانشاه846

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328نیازیعذرالدینکرمانشاه847

1398032513980328سلطانی پورمظفرکرمانشاه848
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328بشیرینصورکرمانشاه849

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328منصوری کریانیفرهادکرمانشاه850

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321آروینرضاکهگیلویه و بویراحمد851

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد852

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد853

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد854

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321محمد حسینیانمحمد تقیکهگیلویه و بویراحمد855

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321عدالت کیشمجیدکهگیلویه و بویراحمد856

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد857

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCرمضانی پورسید مظفرکهگیلویه و بویراحمد858

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCفریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد859

تاییداصول اپراتوری و سرویس و نگهداری بیل هیدرولیکی1398032513980328مرادی ارخلواویسکهگیلویه و بویراحمد860

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328زمانیانسید سامانکهگیلویه و بویراحمد861

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328فریدونی منصورآبادامینکهگیلویه و بویراحمد862

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد863

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد864

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد865

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد866

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد867

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328پایگانمریم ساداتکهگیلویه و بویراحمد868

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328گشتاسبمنیژهکهگیلویه و بویراحمد869

تاییدمدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای  هیوندا و کیا1398032513980328رضوان حسن ابادعلیکهگیلویه و بویراحمد870

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328کمالیوحیدکهگیلویه و بویراحمد871

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328منصوریهادیکهگیلویه و بویراحمد872

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321علی پورقوام آبادسفلیمحسنکهگیلویه وبویراحمد873

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321موسوی پورافشینکهگیلویه وبویراحمد874

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010موسوی پورافشینکهگیلویه وبویراحمد8775

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328حسن پورمحمدکهگیلویه وبویراحمد876

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308مرادیوحیدگلستان877

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321یانپیمنصورگلستان878

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321پاویزمنصورگلستان879

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321اراززادهکمال الدینگلستان880

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321خاندوزی گنارهنسیمهگلستان881

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321حاجیلریحسینگلستان882

تاییدخراطی1398031813980321شموشکیمرضیهگلستان883

تایید1398032513980328FLASHمحمودی زادهکبریاگلستان884

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328مرادقلیعبدالرضاگلستان885

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328عباس آبادعربیاحمدگلستان886

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328خدادادیمحمدگلستان887

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان888

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328متکیعلیگلستان889



تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329غفاری رادآزادهگلستان890

تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328قره خانیمحمد تقیگلستان891

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328خلیلیهوشنگگلستان892

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328مرادیوحیدگلستان893

1398032513980329صحراییجبراییلگلستان894
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(موتور ملی)مولد قدرت تخصصی 1398032513980328قربانعلیمحمدگلستان895

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308باباییرضاگیالن896

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308خوشقدماسماعیلگیالن897

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308شادمانیمحمدرضاگیالن898

تایید 1398031813980321PET3- Cزاهدی راداحمدگیالن899

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCدشتبانمهدیگیالن900

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCسلیمی الیزئیعلیرضاگیالن901

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCمعبود مژدهیاسمعیلگیالن902

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322ابراهیمیخسروگیالن903

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322احمدی آراعادلگیالن904

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322اقبال اخالقیعلیگیالن905

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322المئیعلیرضاگیالن906

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322پیله ورعزیزگیالن907

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322جارستان دوگوریمریمگیالن908

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322دژاکامسید اسمعیلگیالن909

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322رفعتی کورکابیجاریقادرگیالن910

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322زارع خوشچهرهمحمودگیالن911

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322شادکام کلیمانیمحمودگیالن912

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322عباسی قادیناصرگیالن913

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322فالح پور سالکویهفرزانهگیالن914

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322محمد پورتسیهامیرگیالن915

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322مصطفی پورسسمسیلیالگیالن916

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322مهربان کلشتریسعیدگیالن917

تایید(اجرا در استان گیالن)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1398031813980322واحدی بی تمعبدالرضاگیالن918

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321بخشیآیت الهگیالن919

تاییداصول جوشکاری و بازرسی و کارگاه جوش1398031813980321موسوی صحنه سرائیسید مظفرگیالن920

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن921

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321عرفانیانایوبگیالن922

1398031813980322کمالی خرم رودمهدیگیالن923
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321ضیاء شمسعلیرضاگیالن924

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322حسین پورقاسمگیالن925

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322مشعوفعلیگیالن926

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321خانجانی طالکوئیزهرهگیالن927

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن928

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن929

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321پاکدلعلیرضاگیالن930

تاییدخراطی1398031813980321امینی رادرامینگیالن931

تاییدخراطی1398031813980321ظهیری ریکروح اهللگیالن932

1398031813980322خوشقدماسماعیلگیالن933
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322قلی زادهحسنگیالن934
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

1398031813980322مالئی بوساریحسینگیالن935
شناخت و طراحی اجزای ماشین  و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق 

(غیر حضوری- مجازی) ISOاستاندارد جهانی 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322حسین زاده کاسانیلیالگیالن936



تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322خاک طبعطاهرهگیالن937

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322شاهرخ زادهحسینگیالن938

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322کوچکیامیرگیالن939

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن940

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321مهرلطیفانمحمدیوسفگیالن941

تاییدمعرق چرم1398031813980321حداد مومنیمرضیهگیالن942

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321بابائیمحمود رضاگیالن943

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321حیدری پهلویانمحسنگیالن944

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321نظیری هره دشتعلیرضاگیالن945

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCپیله ورعزیزگیالن946

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCدشتبانمهدیگیالن947

تاییدB مقدماتی 1398032513980328PLCسلیمی الیزئیعلیرضاگیالن948

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328خوشقدماسماعیلگیالن949

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329پاکدلعلیرضاگیالن950

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329پور عابدیاسینگیالن951

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329تقوایی نخجیریمحمدصادقگیالن952

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329حسن پورشهالگیالن953

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329حیدری خلسریمرضیهگیالن954

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329خانجانی طالکوئیزهرهگیالن955

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329رضوی باالجورشریسیدنصرالدینگیالن956

صغریگیالن957
رمضانی نژاد مقدم 

بازکیاگورابی
تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329شادبهرمجیدگیالن958

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329شادفلک دهیمحدثهگیالن959

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329شمالیآیداگیالن960

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329صادقیمهرانگیالن961

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329صالحیحسینگیالن962

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329فالح پور سالکویهفرزانهگیالن963

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329فالح علی پورارباستانرامینگیالن964

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329منافی اصلیفرهادگیالن965

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329مهدی پور میر محلهمعینگیالن966

تایید(اجرا در استان گیالن)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329مینوئی قاضیانیعاطفهگیالن967

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328آذریانفرزادگیالن969

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328حامیان رودسریعلیرضاگیالن971

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328رنجبردرگاهحسینگیالن972

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328کارجویاننسترنگیالن973

1398032513980328نگران لنگرودیپیمانگیالن974
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید



تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329صبوری آزادامیرگیالن975

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328شاکر قصابسرائیمحسنگیالن976

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328زمانیعباسگیالن977

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328صالحیسید علیگیالن978

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329یعقوبی سرملیاحمدگیالن979

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328موسوی صحنه سرائیسید مظفرگیالن980

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328ابراهیمیخسروگیالن981

میثمگیالن982
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن983

1398032513980329بخشندهسیدرضاگیالن984
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329فرجی سیناکیوانگیالن985
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329کافی کسماییرضاگیالن986
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329محمدپورایمانگیالن987
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328محمدکاظمی گوابرخیراهللگیالن988

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308نقی بیرانوندایوبلرستان989

تایید(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1398031813980321مبینی پوررویالرستان990

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321کهزادیهادیلرستان991

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1398031813980321امیدیفریبالرستان992

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321قنبر پوررضالرستان993

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321کشاورزکاظملرستان994

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321کالنتریپرویزلرستان995

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321نوری عالممحمدلرستان996

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321اسمعیلیاسفندیارلرستان997

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321مختاری فردامیرلرستان998

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321رستمیمصطفیلرستان999

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321غالمیاحمدلرستان1000

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321ساریابوالفضللرستان1001

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321سیفیمژگانلرستان1002

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322نقی بیرانوندایوبلرستان1003

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321محمدی زاهدیسیروسلرستان1004

تایید(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداری Gpsکاربرد  1398031813980321موالئی تاریرضالرستان1005

تاییدمعرق چرم1398031813980321خادمیکبرالرستان1006

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321ترابیفریدلرستان1007

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328پرهاماحمدلرستان1009

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328صادقی فردشهراملرستان1010

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328عالی پورمهردادلرستان1011

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328ممیوندمسلملرستان1012

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328یاراحمدیجلیللرستان1013

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328موسویسید مجتبیلرستان1014

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328مدیریسعیدلرستان1015

تایید2برق خودرو  1398032513980328مهرپورایرجلرستان1016

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328یاراحمدیعلیلرستان1017

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328دارابیحشمت الهلرستان1018

1398032513980328غالمیاحمدلرستان1019
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید



1398032513980328مختاری فردامیرلرستان1020
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328خادمیطاهرهلرستان1021

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328مؤمنی روستائیسمیهلرستان1022

تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328میرزائیمنصورهلرستان1023

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328بازوندروح الهلرستان1024

1398032513980329بیگی نژادمحمدباقرلرستان1025
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

1398032513980329حیدریفهیمهلرستان1026
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تاییدنقشه خوان صنعتی1398032513980328سپهوندعلیلرستان1027

تایید 1398031813980321PET3- Cگل پیکررادامیر حسینمازندران1028

تاییدA مقدماتی 1398031813980321PLCرحیمی تاکامیبهروزمازندران1029

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012دالوریخیاممازندران1030

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321نوریغالمرضامازندران1031

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321پزشکیافشینمازندران1032

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321والییمحمودمازندران1033

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322شفائیعلیمازندران1034

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321اسدی کرچاییپرویزمازندران1035

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321آبائیحسینمازندران1036

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321عباسیمحمد رضامازندران107

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1398031813980321عبدالملکیعلیمازندران1038

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321قاسمیایرجمازندران1039

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321حاجی زادهایمانمازندران1040

تاییدخراطی1398031813980321ساحلیسعیدمازندران1041

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321اسکندریامیدمازندران1042

تاییدمعرق چرم1398031813980321ساغریزهرامازندران1043

تاییدمعرق چرم1398031813980321عزیزیاعظممازندران1044

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321جبرئیل زاده سوالمحمدرضامازندران1045

تایید1398032213980327PET (pt.) Aگل پیکررادامیر حسینمازندران1046

تایید1398032513980328FLASHشریفیانندا بیگممازندران1047

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328شجاعیفرزادمازندران1048

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328پرفروغحمیدمازندران1049

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328ساحلیسعیدمازندران1050

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328جبرئیل زاده سوالمحمدرضامازندران1051

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328کوثری لنگریمسلممازندران1052

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328مشتاقیانعزت اهللمازندران1053

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328خلیلیمحسنمازندران1054

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328منصوری نیاسید صادقمازندران1055

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328حبیبی خلیالنیخسرومازندران1056

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328برزگرسید علیمازندران1057

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328فتحیکریممازندران1058

تاییدآیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم1398032513980328الطفحسینمازندران1059

تایید2برق خودرو  1398032513980328شهریاریمحمدابراهیممازندران1060

تایید2برق خودرو  1398032513980328عباسیمحمد رضامازندران1061

تایید2برق خودرو  1398032513980328عبدالملکیعلیمازندران1062

تایید2برق خودرو  1398032513980328فالح بادلیآرشمازندران1063

تایید2برق خودرو  1398032513980328محمدپورشکتائیمحمودمازندران1064

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328آقاجانی افراپلیعلیمازندران1065

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328مشک آبادی بهنمیریمهرانمازندران1066

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329مشمولیحسینمازندران1067

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328والییمحمودمازندران1068

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328صابریان ثانیمجیدمازندران1069



تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328مختاریمهنازمازندران1070

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328شریفائی عربیحسینمازندران1071

1398032513980329زارعحمیدرضامازندران1072
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308طیبیحسینمرکزی1073

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308یادگاریحسینمرکزی1074

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308بزم آمونحمیدمرکزی1075

تایید(غیرحضوری- مجازی)دیجیتال مارکتینگ درکشاورزی 1398030413980308شاکریحامدهمرکزی1076

تایید1398031813980321CCNA course2 router basicخلیلی درمنیالهاممرکزی1077

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012توکلیمهرانمرکزی1078

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012هنرمنداقدسمرکزی1079

تاییدایمنی و بهداشت مقدماتی  جوشکاری1398031813980321شیخیمسعودمرکزی1080

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321کمال آبادیفاطمهمرکزی1081

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1082

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321نوبختغالمرضامرکزی1083

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321فخرشهریارمرکزی1084

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321مهدویمجیدمرکزی1085

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321مهرادسیامکمرکزی1086

تاییدبازرسی مخازن ذخیره سقف شناور1398031813980321یادگاریحسینمرکزی1087

1398031813980321هنردوستمقصودمرکزی1088
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322احدیسمانهمرکزی1089

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322غالمیانراضیهمرکزی1090

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322قاسمی پورمریممرکزی1091

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321رحیمیفاطمهمرکزی1092

تاییدتغذیه گیاهان زراعی و باغی1398031813980321مجیدیعلیمرکزی1093

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321کوه برمیالدمرکزی1094

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321یادگاریحسینمرکزی1095

تاییدحقوق مهندسی و گزارش نویسی1398031813980321عباسیمحمدمرکزی1096

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322رفیعینسرینمرکزی1097

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321اکبریعلیرضامرکزی108

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321حکامی قاسمیمهدیمرکزی1099

تایید(Distributing)استیشن توزیع –مکاترونیک کاربردی 1398031813980321یار احمدیعلیمرکزی1100

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328اوقانی اصفهانیمحمد رضامرکزی1101

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328افسریمجیدمرکزی1102

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328زارعیغالمرضامرکزی1103

تایید(مقدماتی  )ایمنی در پروژه های عمرانی  1398032513980328عباسیمحمدمرکزی1104

تاییدMRLآسانسورهای بدون موتورخانه 1398032513980328غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1105

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328مرادیمسعودمرکزی1106

1398032513980328قربانیفاطمهمرکزی1107
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328عطاریانزهرامرکزی1108

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328امینیاحمدمرکزی1109

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328بزم آمونحمیدمرکزی1110

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328شاکریحامدهمرکزی1111

تاییدModule T5-1جوشکاری تیگ بر روی فوالد ساده کربنی     1398032513980328عبدالحسینیمهدیمرکزی1112

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328تکریمیفرشیدمرکزی1113

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328حیدریکریممرکزی1114

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328طیبیحسینمرکزی1115

1398032513980328فخرشهریارمرکزی1116
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

1398032513980328مهدویمجیدمرکزی1117
ها و   پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 

(مشاغل
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329رحمانیاکرممرکزی1118

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328قاسمی پورمریممرکزی1119



تاییدEagle Auto Deskطراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار 1398032513980328حشمتی فرامینمرکزی1120

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328حیدریجاللمرکزی1121

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328روح الهیفرهادمرکزی1122

1398032513980329جعفریمحمد رضامرکزی1123
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1124

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321شریفیانایمانههرمزگان1125

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1126

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1398031813980321فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1127

1398031813980322لطفیمجتبیهرمزگان1128
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1129

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322حلفیانحامدهرمزگان1130

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابل1398031813980322عامری پوررامینهرمزگان1131

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329اردالیمعصومههرمزگان1132

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329امانیرضاهرمزگان1133

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329امیدوارالهامهرمزگان1134

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329امیدواریفرزادهرمزگان1135

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1136

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329بهمن زادهمریمهرمزگان1137

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329پاده باننجمههرمزگان1138

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1139

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329حاج محمدیآیتهرمزگان1140

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1141

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329راشدی نسبزبیدههرمزگان1142

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329ژالهرویاهرمزگان1143

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329ضرغام نیاوحیدهرمزگان1144

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329عبداله پورآزادسلیماهرمزگان1145

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1146

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329قاسمی نژاد رایینیمریمهرمزگان1147

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329کریمیمحمدهرمزگان1148

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329محیا پور لریفیروزههرمزگان1149

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1150

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 1398032513980329معین نیاکاظمهرمزگان1151



تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1398032513980328قاسمیصادقهرمزگان1152

تاییدآنالیز گازهای خروجی اگزوز1398032513980328بهنامیاصغرهرمزگان1153

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1398032513980328رضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1154

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328 پسند ی پورسولمازهرمزگان1155

تاییدتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی1398032513980328یزدانی پورابراهیمهرمزگان1156

1398032513980328جمالیحجت الههرمزگان1157
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

1398032513980328حمیدیبابکهرمزگان1158
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

1398032513980328قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1159
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328رنجبریمجیدهرمزگان1160

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328فاضلی زادهعنایت الههرمزگان1161

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1162

تاییدمدیریت باغات میوه1398032513980328عامری زادهرضاهرمزگان1162

تایید1398031813980321SQL SERVER 2012مرادیرامینهمدان1164

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321چراغی وشمحمد مهدیهمدان1165

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321کرمیعلیهمدان1166

تایید1ابزار تیز کنی 1398031813980321وزینی افشارمصطفیهمدان1167

تاییداتصاالت چوبی1398031813980321زنگنه بیدکرپهحسنهمدان1168

تاییدeplan.P8آشنائی با نرم افزار 1398031813980321سرمدی علیخانیرسولهمدان1169

تاییدآمادگی آزمون نظام مهندسی برق1398031813980322شاهبالغیرضاهمدان1170

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1398031813980321حق پرستمناهمدان1171

1398031813980321حدیدیمهدیهمدان1172
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1398031813980322می ریزآذینهمدان1173

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321حامیانسمیراهمدان1174

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321شفیعیفاطمههمدان1175

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321فریدنیامجیدهمدان1176

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1398031813980321اکبریاحسانهمدان1177

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1398031813980321بهرامی مهرحمیدهمدان1178

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321اوقانسمیراهمدان1179

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321عابدیآرزوهمدان1180

تایید1398032513980328MS PROJECT 2010قمریامیرهمدان1181

تاییدB 1آزمایشگاه انگلیسی 1398032513980328ازادی منشطاهرههمدان1182

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328امیریامیرحسینهمدان1183

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328پارسانویدپوریاهمدان1184

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328رنجبردارسعیدهمدان1185

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328شاهبالغیرضاهمدان11867

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1398032513980328مقدسیعباسهمدان1187

تایید( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار 1398032513980328طاهریامیدهمدان1188

تایید2برق خودرو  1398032513980328مجیدیرسولهمدان1189

1398032513980328قدیمیبهارههمدان1190
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

1398032513980328اکبریاحسانهمدان1191
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

1398032513980328شمسحامدهمدان1192
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تاییدچرخ دنده تراشی تخصصی با ماشین هاب1398032513980328آذرطوسسعیدهمدان1193

تاییدروشهای ارائه مطلب1398032513980328صالحیعلی اصغرهمدان1194

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1398032513980328انصاریلعیاهمدان1195

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328آل طاهاسید مسعودهمدان1196

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1398032513980328زندیلیالهمدان1197

تایید(غیر حضوری- مجازی)ابزارشناسی تخصصی 1398030413980308رشیدی احمدآبادیحسینیزد1198



اعظمیزد1199
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تاییداتصاالت چوبی1398031813980321

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1398031813980321قدکیمریمیزد1200

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321پوردهقانی فراشاهاحمدیزد1201

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321زارعسجادیزد1202

تاییدآموزش برق خودروی سابرینا1398031813980321فاتحی فیض آبادمجیدیزد1203

1398031813980321خادم زاده فیروزآبادیخلیلیزد1204
اپراتوری وبرنامه )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 

(نویسی 
تایید

تاییدتصویرسازی کتاب کودک1398031813980321اکرمیطیبهیزد1205

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321طباطبائیزهراالساداتیزد1206

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1398031813980321فتاحی اردکانیاعظمیزد1206

تاییدسیستم ضد سرقت هوشمند هیوندا و کیا1398031813980321راستیمحمدرضایزد1207

تاییدطراحی پایه و اندام1398031813980321عبدلی مسینانسلیمهیزد1208

تاییدتبلیغاتی- عکاسی صنعتی 1398031813980321آبیارمسعودیزد1209

تاییدHTMLکد نویسی 1398031813980321صالح خواه ابرقوییفاطمهیزد1210

تایید(کوئین-چری)مدیریت موتور تخصصی 1398031813980321بوئی آبادیمحمدرضایزد1211

تاییدمعرق چرم1398031813980321حکیمی میبدیژالهیزد1213

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321زارعمحمدیزد1214

تایید1مکالمه شغلی  آلمانی مقدمااتی 1398031813980321علیشاهیوحیدرضایزد1215

تایید1398032513980328FLASHآبیارمسعودیزد1216

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1398032513980328زارعشاهیمحمدیزد1217

1398032513980328تفکری بافقیسیمایزد1218
تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین 

آالت خط تولید
تایید

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328بهارستان تفتیسکینهیزد1219

تاییدتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو1398032513980328دهقانی فخرآبادحلیمهیزد1220

1398032513980328کارگرمحسنیزد1221
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فوالد کربنی ساده 

(Module E4-1)
تایید

تایید(مجازی- غیرحضوری)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ1398032513980329حسین زادهمحمدرضایزد1222

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1398032513980328جاللیفریبایزد1223

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328افضلی سردسیرآزیتایزد1224

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328رادمنشعصمتیزد1225

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328فتوحی بافقیمریمیزد1226

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1398032513980328کریمی زارچیفاطمهیزد1227

تاییدکولرهای گازی اینورتری1398032513980328چاکرالحسینیحمیدیزد1228

اعظمیزد1229
صمصام آبادمزرعه 

آخوند
تاییدگوهرشناسی  معدنی1398032513980328

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329جعفریمحسنیزد1230

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329دهقانمحمدیزد1231

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1398032513980329صادقی قزل احمدسعیدیزد1232

1398032513980329دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد1233
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، )مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

(غیرحضوری –مجازی  )(اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل
تایید

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


