
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگینامنام استانردیف

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010سلمانپور زنوزلیالاذربایجان شرقی1

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809طالب نژادداوداذربایجان شرقی2

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی3

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810پیرعلیلوداریوشاذربایجان شرقی4

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی5

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809فالحبیژناذربایجان شرقی6

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810خمسهجباراذربایجان شرقی7

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی8

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809اسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی9

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی10

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی11

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809فیروزیعلی اکبراذربایجان شرقی12

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809سربازیحسناذربایجان شرقی13

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809صولتیکریماذربایجان شرقی14

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809محمودپورحسیناذربایجان شرقی15

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810ایمنی ممقانیفهیمهاذربایجان شرقی16

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817شهبازیامیراذربایجان شرقی17

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824نشاطپرویزاذربایجان شرقی18

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817حیدریفریدوناذربایجان شرقی19

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817شفاعتیقاسماذربایجان شرقی20

تایید2برق خودرو  1396081313960816شیخیعلیرضااذربایجان شرقی21

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی22

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816واحدحسیناذربایجان شرقی23

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی24

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817حسن پوریوسفاذربایجان شرقی25

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817قادری هرویجعفراذربایجان شرقی26

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817سلمانپورزنوزلیالاذربایجان شرقی27

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateشیرینینیراذربایجان شرقی28

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCعبدلیاکبراذربایجان شرقی29

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی30

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824شفاعتیقاسماذربایجان شرقی31

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901اسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی32

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901آراستههادیاذربایجان شرقی33

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901باقرزادهبهنازاذربایجان شرقی34

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی35

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901تقی پور بقاییپریسااذربایجان شرقی36

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901ثابت قدمحسیناذربایجان شرقی37

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901چوپان مهدیه اذربایجان شرقی38

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی39

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901خمسهجباراذربایجان شرقی40

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901دده زادهعبداله اذربایجان شرقی41

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901سپهریبهزاداذربایجان شرقی42

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901صفریحسناذربایجان شرقی43

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عباسیسعیداذربایجان شرقی44

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عباسی کلیبرفریبا اذربایجان شرقی45

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عزیزیتقیاذربایجان شرقی46

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عسکرزاده صوفیانیمهراناذربایجان شرقی47

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901قاعدیلعیااذربایجان شرقی48
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تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901قلی زادهبهروزاذربایجان شرقی49

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی50

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901کریمیکریماذربایجان شرقی51

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901محمدپوررباباذربایجان شرقی52

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901محمودیاحداذربایجان شرقی53

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی54

تایید(اجرا در استان آذربایجانشرقی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901هادی چالنامیراذربایجان شرقی55

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی56

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824رضائیحبیباذربایجان شرقی57

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824روشنیعلیاذربایجان شرقی58

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824دولت جوسانازاذربایجان شرقی59

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824سلمانپورزنوزلیال اذربایجان شرقی60

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823صولتیکریماذربایجان شرقی61

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی62

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824مروت زادهفاطمهاذربایجان شرقی63

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824مهاییعفتاذربایجان شرقی64

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810محالیسامرنداذربایجان غربی65

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809امیدیسیف الدیناذربایجان غربی66

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809سیدعلویمیرمحموداذربایجان غربی67

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809اکبری عربلوی آقاعلیحسیناذربایجان غربی68

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTپذیرفته شاهو اذربایجان غربی69

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTرسولی روناک اذربایجان غربی70

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTرشیدی منصور اذربایجان غربی71

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTشهره نسرین اذربایجان غربی72

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTمحمودیان راد زانا اذربایجان غربی73

تایید1396081313960816LOGOالهیاریمحمدرضااذربایجان غربی74

تاییدپیشرفته1396081313960816plcخوشوقتهیمناذربایجان غربی75

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی76

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817دوستیرمضاناذربایجان غربی77

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824بهروزیالمیرااذربایجان غربی78

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی79

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816غالمی نژادمقدمفرشاداذربایجان غربی80

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816مولودیپریاذربایجان غربی81

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817کبوتری کهنه شهریاعظماذربایجان غربی82

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817شکریابراهیماذربایجان غربی83

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816ایمانی باشبالغرحماناذربایجان غربی84

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816روشنیبهمناذربایجان غربی85

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824وطن دوستاحساناذربایجان غربی86

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824پمنافی کهنه شهریتوحید اذربایجان غربی87

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823بالکی پورقادراذربایجان غربی88

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی89

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823محمودیساماناذربایجان غربی90

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823خانبابائی گولارسالن اذربایجان غربی91

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823شیخ ابراهیمی کانی سیرانفاروقاذربایجان غربی92

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823عمرانیتوحیداذربایجان غربی93

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823کاوهسیروساذربایجان غربی94

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی95

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824رقمی خسروشاهیراحلهاذربایجان غربی96

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkسعادتخواهزینباردبیل97

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkعشقیمهین اردبیل98

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809مهرورزسیامک اردبیل99



تایید1تراش تخصصی 1396080613960810اسکندرپورسعیداردبیل100

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810رحمانیمهراناردبیل101

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817رخشیدنمنصوراردبیل102

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809انورنیاافسانهاردبیل103

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810سروریشهراماردبیل104

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810افزونفرانکاردبیل105

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809نوروزیعطاالهاردبیل106

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810موسویمیریوسفاردبیل107

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824خلخالی زاویهسید سیامکاردبیل108

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824قربانزاده پروچ غالم حسیناردبیل109

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816کوهی شوردرقبهروزاردبیل110

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816پناهپورحبیب الهاردبیل111

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816بهروزداوراردبیل112

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824پارساحمیده اردبیل113

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824انورنیا افسانه اردبیل114

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824حسین اوغلیشیرین اردبیل115

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823جوهری پیرایوتلواباذراردبیل116

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824امامیبهروزاردبیل117

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824حقیری خیاویفریدهاردبیل118

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823کوهی شوردرقبهروزاردبیل119

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823قاسم زاده قره قیهحسین اردبیل120

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824عموییعلیاردبیل121

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkابراهیمیمهسااصفهان122

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010احمدیهوحیداصفهان123

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010باتوکل منصوره اصفهان124

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010عطایی محمدیسارهاصفهان125

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCدهقانیمهدیاصفهان126

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCرضاییسیامکاصفهان127

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809رضایی جندانیعباساصفهان128

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810اتحادیمهدیاصفهان129

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810رضیانسیدمسعوداصفهان130

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان131

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809آقاجانیبهروزاصفهان132

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809فتاحیزهرااصفهان133

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810جبرائیلیمهدیاصفهان134

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810خدریسجاداصفهان135

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810زمانپور بروجنیکامراناصفهان136

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809بابائی زادهمحمدرضااصفهان137

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809رضادختمحسناصفهان138

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809حسینیایرجاصفهان139

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810زرییفاطمهاصفهان140

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810طاهریبهجتاصفهان141

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810فخارزادهحوریهاصفهان142

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810نیک آیینمریماصفهان143

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810نباتیانسمیهاصفهان144

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810دباغنسریناصفهان145

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810حسین پورمحمدمهدیاصفهان146

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810معتمدی تهرانیمهدیاصفهان147

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810سیفلیالاصفهان148

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809مالک نهتانیسعیداصفهان149

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810ایرانی نهچیریحامداصفهان150



تاییدپیشرفته1396081313960816plcعبداله زادهحسیناصفهان151

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817رضایی برزانیمرتضیاصفهان152

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817معینی نجف آبادیمهدیاصفهان153

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817شب خوانمرضیهاصفهان154

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824افالکیسارااصفهان155

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824عباسیسمیرااصفهان156

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824محمدیمهدیاصفهان157

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824مالئی اردستانیمحسناصفهان158

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817حسینیفریبااصفهان159

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817مقصودیمالکاصفهان160

تایید2برق خودرو  1396081313960816نادری دره شوریمهرداداصفهان161

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824طاهریبهجتاصفهان162

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824عزیزیمنصورهاصفهان163

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824ملکیان نایینیزهرااصفهان164

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816پیروی بادیکاظماصفهان165

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816توکلی گارماسهاحساناصفهان166

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816صالحی ابریسید حسیناصفهان167

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816کاویانیعلیرضااصفهان168

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816نجفیمهدیاصفهان169

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817نادری نایینیفرخاصفهان170

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817فخارزادهحوریهاصفهان171

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817شریفعظیمهاصفهان172

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817بابایی زادهمحمدرضااصفهان173

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817خوش حسابزهرااصفهان174

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817رضادختمحسناصفهان175

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817مل حسینی دارانیسهیالاصفهان176

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817نمدیان مجردمریماصفهان177

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817نمدیان مجردنرگساصفهان178

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816خجویاسماعیلاصفهان179

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817ابراهیمیمهسااصفهان180

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateغفاریسعیداصفهان181

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCمهدیانپورهنگاصفهان182

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824عباسی جوزدانیمجید اصفهان183

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824سیفلیالاصفهان184

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824نوری امامزاده ئیرضواناصفهان185

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824حسینیایرجاصفهان186

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824خورشیدیمرضیهاصفهان187

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824فروزانفرفریدهاصفهان188

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824توانگر ریزیحسناصفهان189

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824اتحادیمهدیاصفهان190

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824رضیانسیدمسعوداصفهان191

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823جاللی ورنامخواستیابراهیماصفهان192

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823فرازبختنویداصفهان193

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823کیانی زهرانیحسناصفهان194

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823نوابجواداصفهان195

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823جابریمحمد علیاصفهان196

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824شریفیالههاصفهان197

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkنعمتیسهیالالبرز198

تاییدبرش قطعات1396080613960810بهاگیرمرتضیالبرز199

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810رضااهرابیعبدالهالبرز200

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810گرجیمهرانالبرز201



تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810بخشیمهردادالبرز202

تاییدپیشرفته1396081313960816plcبهره مندحسنالبرز203

تاییدپیشرفته1396081313960816plcحقیقی ازگمینادرالبرز204

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817پیشگاهیرضاالبرز205

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817رنجبراسالمالبرز206

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816سلطانی صحتداودالبرز207

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816حسینقلی زادهعلیرضاالبرز208

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817آذردارزهرهالبرز209

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817زارعراحله البرز210

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817معدنیداود البرز211

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817نخبه زعیملیماالبرز212

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816رضااهرابیعبدالهالبرز213

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817سبزواریرامینالبرز214

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824سلطانی صحتداودالبرز215

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824احمدی مقدمازادهالبرز216

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824نوفالحساراالبرز217

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823حسینقلی زادهعلیرضاالبرز218

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823دهنویمحمودالبرز219

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823نادریمسلمالبرز220

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823احمدیمحمدرضاالبرز221

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824صادقیشاهرخالبرز222

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824سبزواریرامینالبرز223

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824سیفیمرتضیالبرز224

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824کهن خاکیسمیراالبرز225

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823پورصادقیاسحاقالبرز226

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810هاشمیرامشایالم227

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حاتمی نصاریزینبایالم228

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809ذره الوارپورانایالم229

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810علیرضاییفاطمهایالم230

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817غالمیحمیدرضاایالم231

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817کولیوندبابکایالم232

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817کیانلوییعلیایالم233

تایید2برق خودرو  1396081313960816گورابیسید محسنایالم234

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816هاشمیرامشایالم235

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817چراغیطاهرهایالم236

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817رشنوادیمحمد رضاایالم237

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816جهانپورعلیرضاایالم238

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816انوری پورعباداهللایالم239

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817رضاییپروانهایالم240

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824احمدیطاهرهایالم241

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824خسروپورسمیراایالم242

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824سوریطوبیایالم243

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824هاشمیرامشایالم244

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823امام دوستنوروزعلیایالم245

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824غفاریطاهرهایالم246

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824داورمریمایالم247

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkحیدریفاطمهبوشهر248

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010حسینی زادهسیده مرضیهبوشهر249

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCداودیابراهیمبوشهر250

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810دهقان آزادبهروزبوشهر251

تاییدبرش قطعات1396080613960810تنگستانیمحمدبوشهر252



تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809حیاتیمصطفیبوشهر253

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر254

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817محتجباعظمبوشهر255

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817هوشمندرضابوشهر256

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817شهریورمحسنبوشهر257

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817حاجیانعلی اکبربوشهر258

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824سراجیحمیدهبوشهر259

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817سراجی زادهکبریبوشهر560

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817ظفریانسیده صدیقهبوشهر261

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816غالمیاحمدبوشهر262

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817افرازهخیریبوشهر263

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816رضایی دشتی یداله بوشهر264

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816قاسمیمحسنبوشهر265

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817زارعیکبریبوشهر266

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824محمدپورحسن بوشهر267

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateانبارکیرستمبوشهر268

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateظفریانسیده صدیقهبوشهر269

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCشمسی زادهحسینبوشهر270

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823بهفرکاظمبوشهر271

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824هوشمندرضابوشهر272

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824محتجباعظمبوشهر273

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824علی پورمحمدبوشهر274

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824زارعیکبریبوشهر275

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824بستان کللیعلیرضابوشهر276

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824حاجیانعلی اکبربوشهر277

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824ذعابصدیقهبوشهر278

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824چاه شوریغالمحسینبوشهر279

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824لیراوی دیلمیرضابوشهر280

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkبیت سیاحرودابهتهران281

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010رستمیمریمتهران282

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010ولی پور سرخکالئیسیماتهران283

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809مرادیذوالفقارتهران284

تاییدبرش قطعات1396080613960810قشقائیرضاتهران285

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809خانیرضاتهران286

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809قائم پناهاصغرتهران287

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809اعرافیاسماعیلتهران288

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817سراییحسنتهران289

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809نصیریبیژنتهران290

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809هوشمندی زادهفریبرزتهران291

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810زمانی رادشرارهتهران292

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809جبلهعلی اکبرتهران293

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809عبدالوندعلیرضاتهران294

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809اسالم پیارضاتهران295

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809عرش وزانعلیتهران296

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809قاسمیمصطفیتهران297

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809نیکجوپیوندتهران298

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حسینیآزادهتهران299

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810سعیدیعباستهران300

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809امرائیمحمدتهران301



تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810دیوارگرکاظمتهران302

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810سالمتبیتاتهران303

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810خودی زادهاسمعیلتهران304

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810حسنوندعلیتهران305

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810اسکندرینیره تهران306

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809دالوندبهزادتهران307

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810کرمانیعلیرضاتهران308

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810محبیرویاتهران309

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTاسماعیلی چپیپریساتهران310

تایید1396081313960816LOGOنصیریبیژنتهران311

تاییدپیشرفته1396081313960816plcاسدی فروتقهمحمدباقرتهران312

تاییدپیشرفته1396081313960816plcحسینی پویامهدیتهران313

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817خلیقیمحمدتهران314

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817زمانی رادشرارهتهران315

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824حسینیآزادهتهران316

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824ذوالقرنینفریباتهران317

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824موسویمیررسولتهران318

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824جعفری زاویهمهدیتهران319

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824خزاییسلمانتهران320

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824طاهرپورشلمانیمحمدرضاتهران321

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824قشقائیرضاتهران322

تایید2برق خودرو  1396081313960816مرادیذوالفقارتهران323

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824فیض آبادیلیال ساداتتهران324

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816کرمانیعلیرضاتهران325

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816حسین زادهمحمودتهران326

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816عرفانیمحمد مهدیتهران327

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816اسماعیلیسیاوشتهران328

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816دالوندبهزادتهران329

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817پرداللیالتهران330

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817صبحیمیثمتهران331

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817محمدخانیکاظمتهران332

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817رضازاده سفیده فرزانه تهران333

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817سلطانیمریمتهران334

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817ملک سیاه چشممحمدرضاتهران335

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816اعرافیاسماعیلتهران336

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816فرخی مینامحسنتهران337

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817اخالقیسیدمسعودتهران338

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817غفرانیزهراتهران339

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817مروّتی شریف آبادمرضیهتهران340

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816مهمیوندمحمدرضاتهران341

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816عبدالهی خوسید سعیدتهران342

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816میریفاطمهتهران343

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817مهمان نواز شیجانیابوالفضلتهران344

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateاسماعیل زادهستارهتهران345

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCصالحی تبارعلیرضاتهران346

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824احمدی آزادخسروتهران347

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823مهاجرحسینتهران348

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823میریفاطمهتهران349

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824امانیحسنتهران350

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824خداشناسسمیهتهران351



تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824کاظمی کردخیلیاکرمتهران352

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823احمدیسیدابوالقاسمتهران353

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823جبلهعلی اکبرتهران354

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823عبدالوندعلیرضاتهران355

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824مدبریسامانتهران356

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823کرمانیعلیرضاتهران357

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823یوسفی فشکیامیدتهران358

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824جبلیعلیرضاتهران359

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824دوست محمدی فاضل تهران360

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823مریدشاهرخ رضاتهران361

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823یزدانیحسینتهران362

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823سارانیامیرتهران363

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824زمانی رادشرارهتهران364

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824تکبندرضاتهران365

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824هدایتیحسینتهران366

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824مشهدیمعصومهتهران367

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823ورجاوندفرزادتهران368

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824ذالیمحسنتهران369

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCخلیل مقدممیالدچهارمحال و بختیاری370

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCموسویسید میالدچهارمحال و بختیاری371

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809فتاحی میالسیحبیبچهارمحال و بختیاری372

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810رئیسیمژگانچهارمحال و بختیاری373

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809فتاحیانمحسنچهارمحال و بختیاری374

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری375

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809اسالمی مرادچهارمحال و بختیاری376

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809خسرویهاشمچهارمحال و بختیاری377

تاییدپیشرفته1396081313960816plcخلیل مقدممیالدچهارمحال و بختیاری378

تاییدپیشرفته1396081313960816plcموسویسید میالدچهارمحال و بختیاری379

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری380

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817عیدی زاده ممسنیاصغر چهارمحال و بختیاری381

تایید2برق خودرو  1396081313960816رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری382

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری383

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817داودیلیالچهارمحال و بختیاری384

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817نوروزی چلیچهفاطمهچهارمحال و بختیاری385

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری386

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817اسدالهی دهکردیفریباچهارمحال و بختیاری387

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816هاشمیهادیچهارمحال و بختیاری388

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCخلجی پیربلوطیهوشنگچهارمحال و بختیاری389

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823حسنی جوانمردیحمیدرضاچهارمحال و بختیاری390

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824رئیسیمژگانچهارمحال و بختیاری391

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824نوروزی چلیچهفاطمهچهارمحال و بختیاری392

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824داودیلیالچهارمحال و بختیاری393

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824کوراوندمرضیهچهارمحال و بختیاری394

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری395

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823الوانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری396

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823جمشیدی فارسانیرضاچهارمحال و بختیاری397

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823خالدیرمضانچهارمحال و بختیاری398

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823کریمیبهرامچهارمحال و بختیاری399

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری400



تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری401

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810کمالیمهدیخراسان جنوبی402

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی403

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817ازاد نژادعلیرضاخراسان جنوبی404

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی405

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817باغستانیسمانهخراسان جنوبی406

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817بذرافشانعلیخراسان جنوبی407

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817جاذبیعلیخراسان جنوبی408

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817حسنی مهدیخراسان جنوبی409

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817حسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی410

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817حسینیسیده سلمیخراسان جنوبی411

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817درویشی طبسنرگسخراسان جنوبی412

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817دالکهسکینهخراسان جنوبی413

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817دالورملیحهخراسان جنوبی414

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817دوست آبادیفرزانهخراسان جنوبی415

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817ذوالفقاری نیاطیبهخراسان جنوبی416

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی417

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی418

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817زینلیحلیمهخراسان جنوبی419

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817ساالری علی آّبادفائزهخراسان جنوبی420

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817فرزامیمجتبیخراسان جنوبی421

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی422

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817مشفقیمهردادخراسان جنوبی423

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817مصلحیعلیرضاخراسان جنوبی424

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817مودیبابکخراسان جنوبی425

تایید(اجرا در استان خراسان جنوبی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817میری مقدم فریززهرهخراسان جنوبی426

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809سبزه جومحمدخراسان جنوبی427

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817رسولیسید اسماعیلخراسان جنوبی428

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809خداوردیعباسخراسان جنوبی429

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809دهقانیحسینخراسان جنوبی430

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810برات پورامنهخراسان جنوبی431

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810مهدیزادهفاطمهخراسان جنوبی432

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809گویاسامانخراسان جنوبی433

تایید1396081313960816LOGOخداوردیعباسخراسان جنوبی434

تایید1396081313960816LOGOدهقانیحسینخراسان جنوبی435

تایید1396081313960816LOGOسالکیامیر خراسان جنوبی436

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824دهقانیاسماعیلخراسان جنوبی437

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816سبزه جومحمدخراسان جنوبی438

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی439

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816اسماعیل پور مقدممحمدخراسان جنوبی440

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817مالکیعفت خراسان جنوبی441

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816برهانیرضاخراسان جنوبی432

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816گویاسامانخراسان جنوبی443



تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817رفیعیفایزهخراسان جنوبی444

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817مخلصیراضیهخراسان جنوبی445

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824رسته مقدمفاطمهخراسان جنوبی446

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824سعیدزادهمحبوبهخراسان جنوبی447

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823دهقانیحسینخراسان جنوبی448

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823سالکیامیر خراسان جنوبی449

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823فرزادعباسخراسان جنوبی450

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824ایدونمحبوبهخراسان جنوبی451

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824قاینی نزادفاطمهخراسان جنوبی452

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824جمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی453

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824مختارنیاجوادخراسان جنوبی454

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824جهانیان بشرویهمهدیخراسان جنوبی455

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824فلسفیاکرمخراسان جنوبی456

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824ابوالحسن نژادنویدخراسان جنوبی457

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824جاذبیعلیخراسان جنوبی458

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824محمدیانمحسنخراسان جنوبی459

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی460

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824کمالیمهدیخراسان جنوبی461

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901قاینی نزادفاطمهخراسان جنوبی462

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010جوادی نسبابوالفضلخراسان رضوی463

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010چمبریحمید رضاخراسان رضوی464

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCصادق زادههاشمخراسان رضوی465

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810حسین زادهعلیخراسان رضوی466

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810حسینیسیدحامدخراسان رضوی467

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809عباسیانمحمد خراسان رضوی468

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی469

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810اسالمی زیدانلوسیدابوالفضلخراسان رضوی470

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی471

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی472

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817ساجدیمهدیخراسان رضوی473

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809اسحاقیاسماخراسان رضوی474

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809عجم زیبدروح الهخراسان رضوی475

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810لطفیسمیهخراسان رضوی476

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809دوران پوریوسفخراسان رضوی477

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی478

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810ساالری ایوریزهراخراسان رضوی479

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810چوبدارسعدابادپیمانخراسان رضوی480

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810عبدالهی گلمکانعلیخراسان رضوی481

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810فرازمندیمحسنخراسان رضوی482

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810نیکخوحسینخراسان رضوی483

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810واحدیبهنامخراسان رضوی484

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810مرویفاطمهخراسان رضوی485

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810مسعودیزهرهخراسان رضوی486

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809سلیمانی مقدمجوادخراسان رضوی487

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTخدامردیزهراخراسان رضوی488

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTکفاشانسلمانخراسان رضوی489

تایید1396081313960816LOGOجهانگیرکاخکیمهدیخراسان رضوی490

تایید1396081313960816LOGOمحروقیسیدامینخراسان رضوی491

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817پایین خیابانیعلیخراسان رضوی492

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817ترزالرضاخراسان رضوی493

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817روستائیرضاخراسان رضوی494



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824واعظیمهدیخراسان رضوی495

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817ارجمندیخدیجهخراسان رضوی496

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817عزتیسعیدهخراسان رضوی497

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817سینایی فرمحمدخراسان رضوی498

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824ذاکری کالتفریدخراسان رضوی499

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816حسین زاده علی خراسان رضوی500

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816مرویفاطمهخراسان رضوی501

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816خجسته الینمجتبیخراسان رضوی502

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817ادهمیمژدهخراسان رضوی503

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی504

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817خسروجردیمحبوبه خراسان رضوی505

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816جمالی نیشابورعلیخراسان رضوی506

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی507

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817باقریعلیخراسان رضوی508

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817قهرمانیمیناخراسان رضوی509

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817عبدالهی گلمکانعلیخراسان رضوی510

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816موسویمحمد خراسان رضوی511

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateکفاشانسلمانخراسان رضوی512

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823رستگار مقدمعلیرضاخراسان رضوی513

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824بابازادهنسرینخراسان رضوی514

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824نظری نیارضاخراسان رضوی515

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823نجفیمحمدخراسان رضوی516

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824توحیدی نیاسید ابوالفضلخراسان رضوی517

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824سجادی اوتانلوسیدحبیبخراسان رضوی518

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824نوبختمحمدتقیخراسان رضوی519

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824نودهیلیالخراسان رضوی520

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823ادهمیمژدهخراسان رضوی521

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی522

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824ساجدیمهدیخراسان رضوی523

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823بیاتیعلیرضاخراسان رضوی524

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824ابراهیمی سردشتمحمد صادق خراسان رضوی525

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824تعظیمیمجتبیخراسان رضوی526

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824سدویی اصفهانیرضاخراسان رضوی527

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824فخرکشمیریمحمودخراسان رضوی528

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی529

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824واحدیبهنامخراسان رضوی530

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824فخریانعذراخراسان رضوی531

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824احمدی یگانهزهراخراسان رضوی532

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823پایدارعلیرضاخراسان رضوی533

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823جمالی نیشابورعلیخراسان رضوی534

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823طالئیجوادخراسان رضوی535

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824طاهریمعصومهخراسان رضوی536

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901فاتحی توپکانلومعصومه خراسان رضوی537

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkفیاضیمحمدخراسان شمالی538

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCرحیم زادهعلیخراسان شمالی539

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809عرب عامریرامینخراسان شمالی540

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809حسین آبادیحسنخراسان شمالی541

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810علیزادهحاتمخراسان شمالی542

تاییدبرش قطعات1396080613960810بزدانیپیمانخراسان شمالی543

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810مهدویبابکخراسان شمالی544



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی545

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809عبدیمحسنخراسان شمالی546

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809رحیمیاحمدخراسان شمالی547

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810امانیتیمورخراسان شمالی548

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810رستمیعلیرضاخراسان شمالی549

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809شاهیمنیژهخراسان شمالی550

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809منصوریامیرخراسان شمالی551

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809اسکندریانعلیخراسان شمالی552

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی553

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810سعادتیوحیدخراسان شمالی554

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810عابدیافسانهخراسان شمالی555

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810ارغوانمیناخراسان شمالی556

تایید1396081313960816LOGOمنصوریامیرخراسان شمالی557

تاییدپیشرفته1396081313960816plcرحیم زادهعلیخراسان شمالی558

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817حسین نیامریمخراسان شمالی559

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817رحیمیاحمدخراسان شمالی560

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817صادقی الحسینیسید محمدخراسان شمالی561

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817عبدیمحسنخراسان شمالی562

تایید2برق خودرو  1396081313960816حسین آبادیحسنخراسان شمالی563

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824رجبیرضاخراسان شمالی564

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824رمضانیاحمدخراسان شمالی565

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816شاهیمنیژهخراسان شمالی566

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی567

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی568

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817عابدیافسانهخراسان شمالی569

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی570

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824صابریناصرخراسان شمالی571

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824موسویصدیقهخراسان شمالی572

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824وفائیاناعظمخراسان شمالی573

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824فیاضیمحمدخراسان شمالی574

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823صادقی قهرمانلوعلی اصغرخراسان شمالی575

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809جواد نژادغالمحسین خوزستان576

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809اسکندری سبزیعلیخوزستان577

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810عباسی فردنجمخوزستان578

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810شهبازنیامریمخوزستان579

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810قنواتیامینخوزستان580

تاییدبرش قطعات1396080613960810کعب عمیرفاضلخوزستان581

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان582

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817برو مند مقدممحسنخوزستان583

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817بنی نعیمهحمزهخوزستان584

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817بهوندی نریمان خوزستان585

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817پورسیدمهدیسیداحمدخوزستان586

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817پویان فرباقرخوزستان587

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817جرفیزینبخوزستان588

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817جرفیمهدیخوزستان589

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817حاجتعبدالهخوزستان590

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817حقیقت وندحمیدخوزستان591

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817خمیسیسعیدخوزستان592



تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817زهیری نسبکاظمخوزستان593

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817سیاحینصرهخوزستان594

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817شنبدیناهیدخوزستان595

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817شولیسکینهخوزستان596

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817عبودزادهجعفرخوزستان597

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817غالمپورامینخوزستان598

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817غوابشیمحمدخوزستان599

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817فرزاممعصومهخوزستان600

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817کاله کجامینخوزستان601

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817کوتینداخوزستان602

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817منصوری اصل عبدالرضا خوزستان603

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817نجاتیطاوسخوزستان604

تایید(اجرا در استان خوزستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396080613960817نیک نیافاطمهخوزستان605

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809که کشانمایدهخوزستان606

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809قاسمی فرمجتبیخوزستان607

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810یزدیشهینخوزستان608

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810کوتیشرارهخوزستان609

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810ّپریشانی فروشانینسرینخوزستان610

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810تنگسیریکبریخوزستان611

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810ناطقپدیدهخوزستان612

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809موسویسید نعمت الهخوزستان613

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817ترابیفاطمهخوزستان614

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817حقیقیمریمخوزستان615

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824اسمعی پورهدیهخوزستان616

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824عالی پوراحمدیعصمتخوزستان617

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817موسویسیدعادلخوزستان618

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816خادمفروزانخوزستان619

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817اسماعیلیمجتبیخوزستان620

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816زیدانیمحمدخوزستان621

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817میرزاییزهرهخوزستان622

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817رضائیمریمخوزستان623

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817رستمیالهامخوزستان624

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816پیروز فرسروشخوزستان625

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816سیف قلیعلیرضاخوزستان626

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817افشارپورفلورخوزستان627

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817پوربچاریعفیفهخوزستان628

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817شعاعیشاهزاده بگمخوزستان629

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateمیرحسن زاده دزفولیکریمخوزستان630

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824بالیدهنرجسخوزستان631

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823منصوری اصلعبدالرضاخوزستان632

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824ترسلیاحسانخوزستان633

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824عطایی نژادمرتضیخوزستان634

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824احمدیژالهخوزستان635

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824اورش محمود صالحیآزادهخوزستان636

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824خادمیغالمخوزستان637

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824سیاهی خلفصغریخوزستان638



تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823که کشانمایدهخوزستان639

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824حسین فیض اله محمدخوزستان640

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823کمائیعلی خوزستان641

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823کیانیایرجخوزستان642

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824کوتیشرارهخوزستان643

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824نبگانیعبدالکاظمخوزستان644

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809اذرون جعفرابادحسنزنجان645

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809منصوریمجتبیزنجان646

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810محمدیرضازنجان647

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810جمشیدیاکبرزنجان648

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810قاسمینسیمزنجان649

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810محرمیسارازنجان650

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTپرویزپورلیالزنجان651

تایید1396081313960816LOGOجمشیدیاکبرزنجان652

تایید1396081313960816LOGOمنصوریمجتبیزنجان653

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817محمودیفرهادزنجان654

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817یارمحمدیسمیهزنجان655

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816اله وردلومنیرهزنجان656

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816محرمیسارازنجان657

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817نوربخشمهینزنجان658

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817شکوهینسرینزنجان659

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817خانیلیال زنجان660

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816فالح نسیمیبهنامزنجان661

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817آقاجانلومریمزنجان662

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817ملکیرقیهزنجان663

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان664

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816محمدزادهجمالزنجان665

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816سعیدی مقدمپرویززنجان666

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817یادگاریشهرامزنجان667

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateنجاتیسمیهزنجان668

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824قاسمینسیمزنجان669

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823منصوریمجتبیزنجان670

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824جمادیویدازنجان671

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824گل کرمفرشتهزنجان672

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823یعقوبیسعیدزنجان673

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823محمدزادهجمالزنجان674

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824شهیدی ارقینیالههزنجان675

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824آهنکارمحمد رضازنجان676

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823تقیلوخالقزنجان677

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823قوجاخانلویعقوبزنجان678

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824حیدریکامرانزنجان679

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901آقاجانلومریمزنجان680

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkعاشوریالههسمنان681

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810ترابیسید مجتبیسمنان682

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810تقی رمضانیمحمدسمنان63

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810جهانمجیدسمنان684

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810خادمیمصطفیسمنان685

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810زینتیمحمد مهدیسمنان686

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810شاهیمحمدرضاسمنان687

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810صفائی پورناهیدسمنان688

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810عامریفاطمهسمنان689



تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810عبدوسمحسنسمنان690

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810عرب یارمحمدیفهیمهسمنان691

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810قربانی امیرآبادمعصومهسمنان692

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810قوشچیانحامدسمنان693

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810کریمیزهراسمنان694

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810کسائیانگل نساءسمنان695

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810مدرسیرضاسمنان696

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810مسلممحمد رضاسمنان697

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810مغنی دامغانیفرشتهسمنان698

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810ملک محمدیحمیدرضاسمنان699

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810موسایی نژادآزادهسمنان700

تایید(اجرا در استان سمنان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1396080613960810یاوریحمیدرضاسمنان701

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809حسینیسیداسماعیلسمنان702

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809ایزدپورمنصورسمنان703

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809عجمیمحمدسمنان704

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809نقابیاحمدرضاسمنان705

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810دزیانیاننسرینسمنان706

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817ابراهیمیمحسنسمنان707

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817ترابیسید مجتبیسمنان708

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817تقی رمضانیمحمدسمنان709

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817حسنیعادلهسمنان710

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817زینتیمحمد مهدیسمنان711

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817سلمانیداودسمنان712

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817طباطباییانعطیه الساداتسمنان713

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817عامریفاطمهسمنان714

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817عبدوسمحسنسمنان715

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817عرب یارمحمدیفهیمهسمنان716

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817قربانی امیرآبادمعصومهسمنان717

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817قلیچ لیعباسسمنان718

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817قوشچیانحامدسمنان719

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817کساییانگلنساسمنان720

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817کشاورزفاطمهسمنان721

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817مجدفاطمهسمنان722

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817مدرسیرضاسمنان723

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817ملک محمدیحمیدرضاسمنان724

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817موسایی نژادآزاده سمنان725

تایید(اجرا در استان سمنان) کارآفرینی مقدماتی 1396081313960817یاوریحمیدرضاسمنان726

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817دوست محمدیتهمینهسمنان727

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817غنیانمعصومهسمنان728

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817ایزدپورمنصورسمنان729

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816ابراهیمیروح  اهللسمنان730

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817عسکری پورمهدیهسمنان731

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817قائمیفاطمهسمنان732

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCاکبریبهروزسمنان733



تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824قربانی امیرآبادمعصومهسمنان734

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824کشاورزفاطمهسمنان735

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824ابراهیمیروح  اهللسمنان736

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823پلنگیمعصومهسمنان737

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823مدرسیرضاسمنان738

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823مرتضیمحمودسمنان739

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824مجدفاطمهسمنان740

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkحیدریمیثمسیستان و بلوچستان741

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkمعینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان742

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkمیرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان743

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان744

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809سردارشهرکیرضا سیستان و بلوچستان745

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809عباسی مقدمرضاسیستان و بلوچستان746

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان747

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809احمدیمحمد نبیسیستان و بلوچستان748

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان749

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان750

تایید1396081313960816LOGOرضایی صدرابادیایمانسیستان و بلوچستان751

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان752

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824افشارینرگسسیستان و بلوچستان753

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان754

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824پودینهحسینسیستان و بلوچستان755

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824شاهوزائیامنهسیستان و بلوچستان756

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان757

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان758

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824کیخامحمدسیستان و بلوچستان759

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان760

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824یزدان ّپناهایمانسیستان و بلوچستان761

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824خسروی سیبحمزهسیستان و بلوچستان762

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان763

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824قاسمی شهرکیعصمتسیستان و بلوچستان764

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824میری مقدم کلوخیسمیهسیستان و بلوچستان765

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816برخوردارعباسسیستان و بلوچستان766

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان767

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان768

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان769

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان770

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817توان پورمریمسیستان و بلوچستان771

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان772

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817نیک طالع زینب سیستان و بلوچستان773

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816کیخامحمودسیستان و بلوچستان774

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824سارانیمرضیهسیستان و بلوچستان775

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824ابوالحسن نژادمحمدرضاسیستان و بلوچستان776

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824خزاعیمهدیهسیستان و بلوچستان777

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان778

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824میرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان779

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان780

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824آتش افرازاکرمسیستان و بلوچستان781



تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823برخوردارعباسسیستان و بلوچستان782

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkکوشکیمهدیهفارس783

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCذرت کارحسینفارس784

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809اکبرزادهغالمعباسفارس785

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809صفاییانمحسنفارس786

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809ناظمیعلیفارس787

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809یوسفیرسولفارس788

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810شریعتیاصغرفارس789

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810شریعتی نسبمحمدفارس790

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810محمودیکورشفارس791

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810ایران منشسمانه فارس792

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810کشاورزحسنفارس793

تاییدبرش قطعات1396080613960810زردشتمهدیفارس794

تاییدبرش قطعات1396080613960810زردشتغالمعباسفارس795

تاییدبرش قطعات1396080613960810شفیعی سروستانیفرامرزفارس796

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809میرقادریسید علیرضافارس797

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810ابوالقاسمیپیمانفارس798

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809جوکارعلیفارس799

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809عیساییعلیرضافارس800

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809ابراهیمیمهدیفارس801

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809ادب پورخدیجهفارس802

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809بذرافشانمجتبیفارس803

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809زارعیداریوشفارس804

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810ایزد شناسحسینفارس805

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809حبیبیفرامرزفارس806

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809کریمیمهدیفارس807

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809محسنیهادیفارس808

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809سیروسیاناشکانفارس809

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809علویاکبرفارس810

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809یوسفیعلی  اصغرفارس811

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810اسفندیاریرضوانفارس812

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حسینیسیده فاطمهفارس813

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810رضاییفروغفارس814

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809رحیم خانلیژیالفارس815

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810علی پورمهردادفارس816

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810کاظمیقاسمفارس817

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810اله دادیصادقفارس818

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810اسماعیل زادهمجیدفارس819

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810بنیانیمصطفیفارس820

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810عاشوریعلی اصغرفارس821

تایید1396081313960816LOGOمحسنیهادیفارس822

تاییدپیشرفته1396081313960816plcابراهیمیمهدیفارس823

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817اکبریمحمدرضافارس824

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817ایمنعلیرضافارس825

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817توکلیحمیدفارس826

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس827

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817قناعت پیشهعبدالرسولفارس828

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817مرادی عملهچمرانفارس829

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817اسکندریمحسنفارس830

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817رضاییعلیفارس831

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824کریمیمهدیفارس832



تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817دهقانیجمشیدفارس833

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824زارعیداریوشفارس834

تایید2برق خودرو  1396081313960816بذرگربهرامفارس835

تایید2برق خودرو  1396081313960816محمدیسجادفارس836

تایید2برق خودرو  1396081313960816منصوریحمیدرضافارس837

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824رضانژادعبدالخالقفارس838

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824عربزهرافارس839

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824هوشیاربهمنفارس840

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816اسالمیداود فارس841

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816مسعودیعبدالکریم فارس842

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816گلشنعلیرضافارس843

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816حسینیسیده فاطمهفارس844

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816سلحشورجمشیدفارس845

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817غالمیجلیلفارس846

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817کوشکیمهدیهفارس847

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817حبیبیفاطمهفارس848

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817دبیریالهامفارس849

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس850

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817اولیاییرضافارس851

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817بناییسعیدهفارس852

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817مشوشمحبوبهفارس853

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817ابوالقاسمیپیمانفارس854

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817دهقانیداهللفارس855

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816جعفریامیرفارس856

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816اکبرزادهغالمعباسفارس857

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816قهرمانزادهعلیرضافارس858

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816شاهسوندیمحمدجوادفارس859

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816مفتولینسرینفارس860

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823حق شناسابوطالبفارس61

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824اکبریمحمدرضافارس862

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824توکلیحمیدفارس863

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824عباسیکاظمفارس64

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824کریمیمیترافارس865

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823تاج پیکرزهرافارس866

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823عاشوریعلی اصغرفارس867

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823فخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس868

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824ایمنعلیرضافارس869

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824توکلیهیلدافارس870

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824زادسرعبدالرضافارس871

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824ایزدیسمیه فارس872

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824بناییسعیدهفارس873

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824خازنپیمانفارس874

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824انصاری فردمحمد مهدیفارس875

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824یعقوبی زاده فردسعید رضافارس876

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823پورسعیدمحسنفارس877

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823روشناصغرفارس878

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823عیساییعلیرضافارس879

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823کارآزمامحمدرضا فارس880

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823سلحشورجمشیدفارس881

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824اسدیمحمد حسینفارس882

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824دبیریالهامفارس883



تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823باستانپورغالمرضافارس884

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824اسماعیل زادهمجیدفارس885

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824مقامیعصمتفارس886

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901حسینیسیده فاطمهفارس887

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809نجف زادگان محمدقزوین888

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810رحمانیمجیدقزوین889

تاییدبرش قطعات1396080613960810افشار اسبکیعباسقزوین890

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810رنجکش قصابسرائیعلیرضاقزوین891

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817قنبریمحمدقزوین892

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809باقریحشمت الهقزوین893

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810المعی رامندیمرضیهقزوین894

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810ایوبیزهرهقزوین895

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810بهبودیسمیراقزوین896

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810عسگری تپهام البنینقزوین897

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817افشار اسبکیعباسقزوین898

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817تاجیکحمیدرضاقزوین899

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816رحمانیمجیدقزوین900

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816مافیسمیراقزوین901

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816طاهرخانیمجیدقزوین902

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816ترهندهاحسانقزوین903

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817رشوندعباسقزوین904

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817اکبریاکرمقزوین905

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816انصاری رامندینورالهقزوین906

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824کشاورزخلیلقزوین907

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCموتابهاسعیدقزوین908

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824باقریحشمت الهقزوین909

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823رحمانیفرشیدقزوین910

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823فتاییامیدقزوین911

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824بهبودیسمیراقزوین912

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823انصاری رامندینورالهقزوین913

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823رحمانیامیدقزوین914

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824اینانلومرتضیقزوین915

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824طاهرخانیمهدیقزوین916

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824المعی رامندیمرضیهقزوین917

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809امامینفیسهقم918

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816توسلیلیالقم919

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816نیکواورنگمسعودقم920

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823مقصودیاحمدقم921

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824باقریهرقیهقم922

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824هاشمیاکرم الساداتقم923

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCنگاریوحیدکردستان924

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809کریمیامجدکردستان925

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817مریوانیفرزادکردستان926

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817معظمیحکیمهکردستان927

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816آگاهقادرکردستان928

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816کریمیجلیلکردستان929

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817شکوهیشیواکردستان930

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817کمانگرسهیالکردستان931

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816جعفریکورشکردستان932

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816چکشیمحمدرضاکردستان933

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824طاهرآذرسلیمانکردستان934



تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateنبی زادهبتولکردستان935

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824علیپورنسرینکردستان936

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823فتاحیسیروانکردستان937

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824اسدیبیژنکردستان938

تاییدتکنولوژی آرماتور بندی در ساختمان1396082013960824حمیدیسیروانکردستان939

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823شریفیامیرکردستان940

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkسمیعیسید علیکرمان941

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010دادگسترفاطمهکرمان942

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809بحرینیجوادکرمان943

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان944

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817امیریعباسکرمان945

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817ایزدیسکینهکرمان946

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817پورجعفرینجمهکرمان947

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان948

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817سالجقهفاطمهکرمان949

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817سیستانیرضوانکرمان950

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817صباغ زادهاسماکرمان951

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان952

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817عرب پور داهوئی بتول کرمان953

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817کمال الدینیامینکرمان954

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817محمد حسنی جورنصرتکرمان955

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817محمدی گیسکیعلیکرمان956

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817موساییسیمیندختکرمان957

تایید(اجرا در استان کرمان) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 1396080613960817نصیریمهدیکرمان958

تاییدبرش قطعات1396080613960810گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان959

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809کیان فردهوشنگکرمان960

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809قاسمیامینکرمان961

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817محمدی هلل لومهدیکرمان962

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817نظم الدینیامیرعباسکرمان963

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809ارانسعید کرمان964

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809کمال الدینیرضاکرمان965

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810اسدیاراکرمکرمان966

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810گرامیفخرالملوککرمان967

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810علیزادهرضاکرمان968

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817جزینی زادهعلیکرمان969

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824کریم زاده نگاریمجتبیکرمان970

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824نصاریمحمدکرمان971

تایید2برق خودرو  1396081313960816رودباریرضاکرمان972

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817تیموری فرمحسنکرمان973

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817سلیمانیهاجرکرمان974

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817گرامیفخرالملوککرمان975

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816رفیعی سربیژنمیثمکرمان976

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816متحدینراضیه کرمان977

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817جعفرینادیاکرمان978

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817سمیعیسید علیکرمان979

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824پورامیریمحمدکرمان980

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824حسن شاهی راویزحسنکرمان981

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824عبدالرحیمیمهدیکرمان982

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824کمال الدینیامینکرمان983

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824مستقیمیمحمدکرمان984

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateجاللیافسانهکرمان985



تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCمهرابیاناحمدکرمان986

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823امامی پوراحسانکرمان987

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823بهنام فرمهدیکرمان988

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823پورحسینی نژادنعیمکرمان989

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823کاظمی پورنازیکرمان990

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824خراسانیزهرهکرمان991

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823ایزدیاسماعیلکرمان992

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823دهقانیعباسکرمان993

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824سمیعیسید علیکرمان994

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824آتش پنجهپیمانکرمان995

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824صالحی علی کرمان996

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823فرازمندفریدکرمان997

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823فرهمندپژمانکرمان998

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823قاسمیامینکرمان999

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823حسینی حتکنیسید مجتبیکرمان1000

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824خالوئیمهدیهکرمان1001

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824ستوده نژادملیحهکرمان1002

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824هنریهادیکرمان1003

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkپشوتنشهرامکرمانشاه1004

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010بامشادیافشینکرمانشاه1005

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010ویسیطاهرهکرمانشاه1006

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809شریفیاسفندیارکرمانشاه1007

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه1008

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809مرادیجوادکرمانشاه1009

تاییدبرش قطعات1396080613960810نوروزنژادارسالنکرمانشاه1010

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810بزرگیافشینکرمانشاه1011

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809رستمیحسینکرمانشاه1012

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809مهرافشارمجیدکرمانشاه1013

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809جعفریمهدیکرمانشاه1014

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809حسین آبادیعطیهکرمانشاه1015

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حسینیزینبکرمانشاه1016

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810عابدیشهنازکرمانشاه1017

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810منصوریاننسرینکرمانشاه1018

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809آزاد بختشهابکرمانشاه1019

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809سلطانی پورمظفرکرمانشاه1020

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTبامشادیافشینکرمانشاه1021

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTرستمیعهدیهکرمانشاه1022

تاییدپیشرفته1396081313960816plcصادقی روح اله کرمانشاه1023

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817رضائی دهمرادخانیمهنوشکرمانشاه1024

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824جمالیژالهکرمانشاه1025

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817رحیمینوش افرینکرمانشاه1026

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817محمدیجوانمیرکرمانشاه1027

تایید2برق خودرو  1396081313960816کبودیفرزادکرمانشاه1028

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816اقبالیاحسانکرمانشاه1029

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816منصوریفرهادکرمانشاه1030

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816دائمیمینوکرمانشاه1031

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816صالحی نیاصالح الدینکرمانشاه1032

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817قنبریالههکرمانشاه1033

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817اکبریالنازکرمانشاه1034

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817طهری رحیم کرمانشاه1035

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816کریمیمحمدکرمانشاه1036



تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817قاسمیمیثمکرمانشاه1037

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817پژوتنبیانکرمانشاه1038

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817حسینیزینبکرمانشاه1039

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817کریمیآمینهکرمانشاه1040

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817محمدینسرینکرمانشاه1041

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816نظریاحسانکرمانشاه1042

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817ویسیطاهرهکرمانشاه1043

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCابراهیمی دزفولی عبدالمجیدکرمانشاه1044

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824مرادیبرهانکرمانشاه1045

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824نیک فرجامطیبهکرمانشاه1046

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824حسین آبادیعطیهکرمانشاه1047

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824محمدیجوانمیرکرمانشاه1048

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824مرادیادیبهکرمانشاه1049

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824منصوریاننسرینکرمانشاه1050

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823مرادیاسماعیلکرمانشاه1051

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824تبارنرگسکرمانشاه1052

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824جلیلیان رستمیمرضیهکرمانشاه1053

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824شیرزادی بیستونیفرنازکرمانشاه1054

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824قاسمی آزادخانیشهالکرمانشاه1055

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824قیطرانیپرستوکرمانشاه1056

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824طهری رحیم کرمانشاه1057

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824کریم پورایثارکرمانشاه1058

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824نوروزنژادارسالنکرمانشاه1059

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823میرزاییمحمدجعفرکرمانشاه1060

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823قریشیسید مهدیکرمانشاه1061

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824پشوتنشهرامکرمانشاه1062

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824راستگومصطفیکرمانشاه1063

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824مهرافشار مجیدکرمانشاه1064

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824القاصیسوزانکرمانشاه1065

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824پرنوریمریمکرمانشاه1066

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823اقبالیاحسانکرمانشاه1067

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823مرادیجوادکرمانشاه1068

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901آدمنزهراکرمانشاه1069

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901منصوریاننسرینکرمانشاه1070

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1071

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1072

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809جلیلی پور فاطمه کهگیلویه و بویراحمد1073

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810نیک اقبالرعناکهگیلویه و بویراحمد1074

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1075

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1076

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1077

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1078

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1079

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824عابدیمهدیکهگیلویه و بویراحمد1080

تایید2برق خودرو  1396081313960816صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1081

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817کاویانیزهراکهگیلویه و بویراحمد1082

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817آبرومند پناهحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد1083

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1084

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816رضوانعلیکهگیلویه و بویراحمد1085

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1086

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1087



تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824خشنوا پیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد1088

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824سبزپورمژگانکهگیلویه و بویراحمد1089

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823جلیلی پورفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1090

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823رضوانعلیکهگیلویه و بویراحمد1091

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810مفیدیعیدمحمدگلستان1092

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810نقویسکینهگلستان1093

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809جهان تیغعلی اصغرگلستان1094

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809فرجیعلیگلستان1095

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809کیش حضرت سلطانسعیدگلستان1096

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824بادیفرشتهگلستان1097

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824قره خانیمحمدتقیگلستان1098

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817کریمی رادمعصومهگلستان1099

تاییدLevel I&IIبازرسی جوش بروش  مایعات نافذ 1396081313960824عمالدینینعمت الهگلستان1100

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816حاجیلریحسینگلستان1101

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816نقویمحسنگلستان1102

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817کمصفیهگلستان1103

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817قطبالهامگلستان1104

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817مرجانیخدیجهگلستان1105

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817ممشلیمعصومهگلستان1106

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817مفیدیعیدمحمدگلستان1107

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817نقویسکینهگلستان1108

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823بهرام زادهعبدالحکیم گلستان1109

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823بیصوتمحمودگلستان1110

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824گالبی نسرین گلستان1111

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824عبدالهیمحترمگلستان1112

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824فضلیسمیهگلستان1113

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824دزیانیمریمگلستان1114

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824فالحمهربانوگلستان1115

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824خندانسکینهگلستان1116

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824شریعتیاقدسگلستان1117

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823حسینی شریعتسیدحسامگلستان118

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824پورقاسممهدیگلستان1119

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824کریمانمحمدگلستان1120

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824ملکمحمدعلیگلستان1121

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCقربانی پنچاهوحیدگیالن1122

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809مهری خواهعلیگیالن1123

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810سرودی پورسامانگیالن1124

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809نبی زادهاحمدگیالن1125

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809بخشندهمحمد رضاگیالن1126

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809خوش سروراحیاگیالن1127

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809زاهد پور مالطیحمیدگیالن1128

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809محمدکاظمیخیرالهگیالن1129

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1130

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809صالحیسید علیگیالن1131

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809یزدانی صفتصادقگیالن1132

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809نجف پور الرسری سهیلگیالن1133

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809نصیری قلعه بینحامدگیالن1134

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809لطیفیمهیارگیالن1135

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810امینی رادرامینگیالن1136

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810شمالیآیداگیالن1137

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810چربدست گسکریرضاگیالن1138



تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1139

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810خلیلی رادنیما گیالن1140

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810صادقیمهرانگیالن1141

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810کارجویاننسترنگیالن1142

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810بهزاد خوشگوییمحمودگیالن1143

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTبهمنی جاللیحسینگیالن1144

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817ابراهیمیخسروگیالن1145

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817زرعی چیانفرشتهگیالن1146

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817سلیمانیسیده محبوبهگیالن1147

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817فداییرقیهگیالن1148

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824عرب نژادمیر سعیدگیالن1149

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817حسن زادهمیثمگیالن1150

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817فالح پورسالکویهفرزانهگیالن1151

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817لطیفیمهیارگیالن1152

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824حافظی بشر دوستمسعودگیالن1153

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1154

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824کاظمی طاسکوهرویاگیالن1155

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816عزیزی سرمعلیزهراگیالن1156

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816صادق موسویسیدآرشگیالن1157

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816ضامنی رودپیشیعباسگیالن1158

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817خاتمی نژادسیده سمیهگیالن1159

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816پیله ورعزیزگیالن1160

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816شادبهرمجیدگیالن1161

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817پیشه گرژیالگیالن1162

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817مصاحبرقیهگیالن1163

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816فرجی سیناکیوانگیالن1164

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816محمدی قنات غستانیعلی رسولگیالن1165

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824عیسی زادهامیرگیالن1166

1396082013960824MTCNAمحمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1167 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCمشعوفعلیگیالن1168

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824حیدری پهلویانمحسنگیالن1169

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823اسالم دوست کاربند کریمگیالن1170

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824سلیمانیسیده محبوبهگیالن1171

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824عباسیمهلقهگیالن1172

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824حسن زادهمیثم گیالن1173

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824ترابیمعصومهگیالن1174

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823پیله ورعزیزگیالن1175

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823دشتبانمهدیگیالن1176

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823ناطقیحسن گیالن1177

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823سلمانی چوبرجعفرگیالن1178

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823یعقوبیاحمدگیالن1179

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824اکباتانی نژادشبنمگیالن1180

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824شادفلک دهیمحدثهگیالن1181

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824پرسادیغالمرضاگیالن1182

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824ندافیانمجتبیگیالن1183

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824افضلیمرجانگیالن1184

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824حسن پورشهالگیالن1185

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824نوغان پرورجاللیآذرگیالن1186

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824بخشیآیت الهگیالن1187

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824پورعابد گلرودبارییاسینگیالن1188

تایید                              +1396080613960810CompTIA - Networkمحمدی نیافاطمهلرستان1189



تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809آقاییغالمرضالرستان1190

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809جودکی نژادعلیلرستان1191

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810رستمیمصطفیلرستان1192

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809نعمتیمحسنلرستان1193

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809خادمیطاهرهلرستان1194

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809منصوریصدیقهلرستان1195

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810آقاخانیشاهرخلرستان1196

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810قربانیرسوللرستان1197

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810رزمخواهمعصومهلرستان1198

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTپورمحسنینوشینلرستان1199

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817اسماعیلیاسفندیارلرستان1200

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824نعمتیمحسنلرستان1201

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817قلیانچیمعصومهلرستان1202

تایید2برق خودرو  1396081313960816قنبرپوررضالرستان1203

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816همتیمیثملرستان1204

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816نوری عالممحمدلرستان1205

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817مدیریسهیاللرستان1206

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817موالیی تاریرضالرستان1207

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816آقاخانیشاهرخلرستان1208

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816گودرزیوحیدلرستان1209

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816لونیمازیارلرستان1210

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816مرادینیمالرستان1211

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816ملک محمودیداودلرستان1212

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816نعمت الهیحسینلرستان1213

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817قلی الیگودرزیملوکلرستان1214

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817لونیثمینلرستان1215

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817لونیخاطرهلرستان1216

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816شاه منصوریمسعودلرستان1217

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816آقاییغالمرضالرستان1218

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817خسرویروح اهلللرستان1219

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817خوشناموندزیبالرستان1220

1396082013960824MTCNAمحمودیسعیدلرستان1221 : MikroTik Certified Network Associateتایید

1396082013960824MTCNAنوراییسامانلرستان1222 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824محمدی نیافاطمهلرستان1223

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824مرادینیمالرستان1224

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824سپهوندعلیلرستان1225

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824قربانیرسوللرستان1226

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901درویشیخدیجهلرستان1227

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010مقیم نژادزهرهمازندران1228

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809غنودیارمیا مازندران1229

تاییدیخچال- تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک1396080613960809جهانشاهیعسکریمازندران1230

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810محمودیزهرامازندران1231

تاییدسیستم اعالم حریق  1396080613960809خلیلیمحسنمازندران1232

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809اکبرزادهرضامازندران1233

تاییدطراحی مقدماتی1396080613960810فروتنمهشیدمازندران1234

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809اکبرزاده روشنغالمرضامازندران1235

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810قلیچمحمودمازندران1236

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810ایرانمهرسکینهمازندران1237

تاییدپیشرفته1396081313960816plcخلیلیمحسنمازندران1238

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817کاظمیلطف الهمازندران1239

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824دشتیجلیلمازندران1240



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1396081313960824قاسم پورمهدیمازندران1241

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817رزاقی حدیثهمازندران1242

تاییدآشنایی با بسترهای کاشت قارچ های خوراکی1396081313960817محمودیزهرامازندران1243

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817اصغر تبار لداریعلیمازندران1244

تایید2برق خودرو  1396081313960816جمالیسید حمزهمازندران1245

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824ساحلیسعید مازندران1246

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816حنیفیکامرانمازندران1247

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816اصغرپورحسینمازندران1248

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816مصطفی پورصادقمازندران1249

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816ابراهیمی معصومه مازندران1250

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816اصغریمحمدمازندران1251

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817اسکندریامیدمازندران1252

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817ساغریزهرامازندران1253

تایید(سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی 1396081313960817عزیزیاعظممازندران1254

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1255

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824 ارشادیانکورشمازندران1256

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824بحرپیمایابراهیممازندران1257

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824صدیقیمحمدرضامازندران1258

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCپورعباس کتی سریحمیدمازندران1259

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCمشتاقیانعزت اهللمازندران1260

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824صفریآرشمازندران1261

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824جعفری تیرتاشیمینا مازندران1262

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824رضوی کلجائی گوهر مازندران1263

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824صدرالسادات بابلی فاطمه مازندران1264

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824عبادیانمینابیگم مازندران1265

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824یخکشی فرزانه مازندران1266

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824رزاقی حدیثهمازندران1267

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824محمودیزهرامازندران1268

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824ساغریزهرامازندران1269

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823عبدیمجتبیمازندران1270

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823شجاعیفرزادمازندران1271

تاییدسیستمهای برقی خودروهای کیا و هیوندا1396082013960823اصغریمحمدمازندران1272

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1273

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824رضایی اوریمیحجت الهمازندران1274

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824مظفری فرامرزیمحسنمازندران1275

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824پزشکیافشینمازندران1276

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824دژکامسعیده ساداتمازندران1277

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823اکبریحسینمازندران1278

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824حشمتیمیثممازندران1279

تاییدمونتاژ قطعات1396082013960824فتحیسید حمیدمازندران1280

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901خالقیفاطمهمازندران1281

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901دلگشاعبدالملکیزهرامازندران1282

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901ملک محمودیزینبمازندران1283

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCگوهریسید محمد معینمرکزی1284

تایید خودروECUآشنائی و کنترل 1396080613960809صحرائیاکبرمرکزی1285

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810توکلیمهرانمرکزی1286

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810سعیدیگل برگمرکزی1287

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809رحیمیعلیمرکزی1288

تایید1بویلر بخار سطح 1396080613960809رییس محمدیمحمدمرکزی1289

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810رمضانیعبداهللمرکزی1290

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817خادمی عراقیابوالفضلمرکزی1291



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809عباسیزینتمرکزی1292

تاییدروشهای ارائه مطلب1396080613960810غالمیانراضیهمرکزی1293

تاییدآکواترونیک   –مدیریت منابع آب 1396080613960810سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1294

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810عطاریانزهرامرکزی1295

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396080613960810آزادیمژگانمرکزی1296

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817مشایخیمریممرکزی1297

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396081313960816میرزاییجوادمرکزی1298

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816توتونیمریممرکزی1299

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817بیاتمیثممرکزی1300

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816حیدریجاللمرکزی1301

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817طیبیحسینمرکزی1302

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817عطاریانزهرامرکزی1303

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824موسویسیدناصرمرکزی1304

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901اجتهادیاحسانمرکزی1305

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901اکبریمیثممرکزی1306

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901ایزدیسیده ناهیدمرکزی1307

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901آزادیمژگانمرکزی1308

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901حسینیمهدیمرکزی1309

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901حقانیسمیهمرکزی1310

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901خادمی عراقیابوالفضلمرکزی1311

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901خلیلی درمنیالهاممرکزی1312

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901دانایی فردمهدیمرکزی1313

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901رفیعینسرینمرکزی1314

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1315

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عباسیزینتمرکزی1316

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عسگریاکرممرکزی1317

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عطاریانزهرامرکزی1318

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عطاریانشهیده خاتونمرکزی1319

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901عیاشیزهرامرکزی1320

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901غالمیبانومرکزی1321

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901فرهادیزهرهمرکزی1322

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901قنبریولیمرکزی1323

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901کریمیمریممرکزی1324

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901کریمیفخرالساداتمرکزی1325

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901کمال آبادیفاطمهمرکزی1326

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901میرزاییجوادمرکزی1327

تایید(اجرا در استان مرکزی)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی1396082013960901نظام ابادیسید وحیدمرکزی1328

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824عبدالحسینیمهدیمرکزی1329

تاییدL90سیستم ترمز وتعلیق 1396082013960823نوبختغالمرضامرکزی1330

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396082013960824آزادیفاطمهمرکزی1331

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824ازادیمژگانمرکزی1332

تایید(غیرحضوری- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری1396082013960824بختیارفریبامرکزی1333

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1334

تایید1396080613960810MS PROJECT 2010شمسیرضیههرمزگان1335

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCاحمدیداریوشهرمزگان1336

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCرضایی لک زردشتیمبهنهرمزگان1337

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809بهنامیاصغرهرمزگان1338

تایید (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب 1396080613960809جمپرویزهرمزگان1339

تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809معین نیاکاظم هرمزگان1340

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1396080613960809پسندی پورسولمازهرمزگان1341

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810پاده باننجمههرمزگان1342



تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810حسن پورخدیجههرمزگان1343

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810عامری پور رامین هرمزگان1344

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810کرمپوررادسجادهرمزگان1345

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809امیدواریفرزادهرمزگان1346

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809حاج محمدیآیتهرمزگان1347

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810شهیدی پورسیدمسعودهرمزگان1348

تایید1396081313960816LOGOحسینیسید علی اصغرهرمزگان1349

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1350

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817رنجبریمریمهرمزگان1351

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1352

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817حسن نژادمحمدابراهیمهرمزگان1353

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816عسکری پور حسن آبادسمیههرمزگان1354

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817بلندصابرهرمزگان1355

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817صبورعلیهرمزگان1356

تایید(خانگی- اداری- تجاری)روشهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و ساختمانها 1396081313960816یحیی زاده حکمیحسینهرمزگان1357

تایید(اپراتوری و برنامه ریزی ) سیستم کنترل فاناک 1/2 سطح cncفرز 1396081313960817حمیدیبابکهرمزگان1358

تاییدقالیبافی مقدماتی1396081313960817پاده باننجمههرمزگان1359

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817عامری پور رامین هرمزگان1360

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817کرمپوررادسجادهرمزگان1361

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816امیدواریفرزادهرمزگان1362

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816باللی کنتکانیکاظمهرمزگان1363

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817اطالعفوزیههرمزگان1364

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824خلیفاویعبدالرحیمهرمزگان1365

1396082013960824MTCNAاطالعفوزیههرمزگان1366 : MikroTik Certified Network Associateتایید

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823رنجبریمجیدهرمزگان1367

تاییداصول ومبانی کشتکار گلخانه خاکی        1396082013960824عامریرضاهرمزگان1368

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824پاده باننجمههرمزگان1369

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1370

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824رنجبریمریمهرمزگان1371

تاییدآشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی1396082013960824یزدانی پورابراهیمهرمزگان1372

تاییدبازرسی آسانسور1396082013960823یحیی زاده حکمیحسینهرمزگان1373

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824حسن پورخدیجههرمزگان1374

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824شمسیرضیههرمزگان1375

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823جمپرویز هرمزگان1376

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1377

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823سیستانیکیومرثهرمزگان1378

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823صادقی نژادمهدیهرمزگان1379

تایید1حرارت مرکزی سطح 1396082013960823فریدون فرحامدهرمزگان1380

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824بهمن زادهمریمهرمزگان1381

تایید (1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396082013960824حقیقتکبریهرمزگان1382

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1383

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901ژالهرویاهرمزگان1384

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCمقدسیعباسهمدان1385

تایید مقدماتی دلتا1396080613960809PLCوناییحبیبهمدان1386

تایید1انتقال قدرت معمولی 1396080613960809سلگیسعیدهمدان1387

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396080613960810بهرامی مهرحمیدهمدان1388

تایید (مجازی)بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت1396080613960810جمشیدی سحابغالمعلیهمدان1389

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810کرمیعلی همدان1390

تایید1تراش تخصصی 1396080613960810وزینی افشارمصطفی همدان1391

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817اکبریاحسانهمدان1392

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809عسگری نویدزهراهمدان1393



تایید1شناخت آسانسور و پله برقی 1396080613960809حیدریسحرهمدان1394

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809حسنیمعصومههمدان1395

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1396080613960809زنگنه بید کرپهحسنهمدان1396

تاییدگچ کاری ساختمان1396080613960810فتحیان راسخعلیهمدان1397

تایید(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 1396080613960810گلشنیمعصومههمدان1398

تایید1مولد قدرت مقدماتی1396080613960809سرابیمیثمهمدان1399

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810الوندیجابرهمدان1400

تایید1396081313960817JAVA SCRIPTقنبری گلمسعودهمدان1401

تایید1396081313960816LOGOشاکریاردشیرهمدان1402

تاییدپیشرفته1396081313960816plcسهرابیرضاهمدان1403

تاییداصول ومبانی کشت هیدروپونیک1396081313960817حکمتیحکمت الههمدان1404

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817ساکیعصمتهمدان1405

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1396081313960817گودرزدشتیسلمانهمدان1406

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396081313960824مرادیلیال همدان1407

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817صالحیلیالهمدان1408

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817والی خواهندا همدان1409

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396081313960817خالقی دلشادمرجانهمدان1410

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817احمدی مهرآورمریم همدان1411

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396081313960817شفیعی فاطمه همدان1412

تاییدخالقیت در صنایع دستی1396081313960817شمسیعاطفههمدان1413

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817فتحیان راسخعلیهمدان1414

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817کریمیاحمدهمدان1415

تایید1سیستم های سرد کننده تجاری سطح 1396081313960816حاتمیمجتبیهمدان1416

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816جلیلوندجوادهمدان1417

تاییدمعاینه فنی خودرو1396081313960816طاهریمحمد حسینهمدان1418

تایید2مولد قدرت مقدماتی 1396081313960816فاطمی یارسعیدهمدان1419

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816مقدسیعباسهمدان1420

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816موسویسیدپرویزهمدان1421

تاییدCourse1 CEHهکر قانونمند 1396081313960817سوریعلیرضاهمدان1422

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCعرفانی پورعلیهمدان1423

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCمقدسیعباسهمدان1424

تاییداصول و تعمیر تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی1396082013960823پاک بینپرستوهمدان1425

تایید(مقدماتی  )افتر افکت 1396082013960824غفاریانکامبیزهمدان1426

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824رحیمی زینب همدان1427

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824قذیمیبهارههمدان1428

تایید(پیشرفته  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1396082013960824بیاتی اصلشهنازهمدان1429

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824احمدی حشمتیهنسرینهمدان1430

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824اسکندریسعیدههمدان1431

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824طهماسبیسمیراهمدان1432

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823اسماعیل بیگییوسفهمدان1433

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1396082013960824یعقوبیرضاهمدان1434

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824مرادیهمحسنهمدان1435

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824والی خواهندا همدان1436

تاییدCATIAطراحی قالب های تزریق پالستیک در محیط 1396082013960824همایونفرحامدهمدان1437

تایید  در طراحی داخلی منازل3D homeکاربرد فرم افزار 1396082013960824یادگاریمنیژههمدان1438

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823زندیهسعیدهمدان1439

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823مومنیمسعودهمدان1440

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901گلشنیمعصومههمدان1441

تاییدبرش قطعات1396080613960810دامکی علی ابادمحمدرضایزد1442

تاییدModule M1جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396080613960817محمدی بغدادآبادیامیدیزد1443

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809امینی بهابادیصدیقهیزد1444



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396080613960809آیت اللهیطاهره خانمیزد1445

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1396080613960810کالنتریسارهیزد1446

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810بهارستان تفتیسکینهیزد1447

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810سفیدگرصدیقهیزد1448

تاییدمربیگری نانوایی مقدماتی1396080613960810قدکیمریمیزد1449

تاییدArmمیکروکنترولر 1396080613960810دهقانیزادهعباسیزد1450

تاییدپیشرفته1396081313960816plcدهقانی اشکذریمحمد حسینیزد1451

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817آیت اللهیطاهره خانمیزد1452

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396081313960817صمصام آباداعظمیزد1453

تاییدProfiBusپیکربندی شبکه و پروتکل های صنعتی  1396081313960816افضلیمصطفییزد1454

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816زارعنسرینیزد1455

تاییدتعمیر و سرویس ماشینهای دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید  1396081313960816هادیانزکیهیزد1456

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1396081313960816جعفریمحسنیزد1457

تاییدA+تکنسین فنی سخت افزار 1396081313960817زارعرفعتیزد1458

تایید در نرم افزار تری دی مکسv rayرندر گیری با 1396081313960817پیروزفرمجیدیزد1459

تاییدروشهای ارائه مطلب1396081313960817جاللیفریبایزد1460

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817بهارستان تفتیسکینهیزد1461

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817سفیدگرصدیقهیزد1462

تاییدمربیگری نانوایی پیشرفته1396081313960817قدکیمریمیزد1463

تایید در الکترونیکMATLABنرم افزار ریاضی و مهندسی 1396081313960816انتظاری زارچکاظم یزد1466

تاییدHandling Station – مکاترونیک کاربردی 1396082013960824مام آقاییابراهیمیزد1465

تایید1396082013960824MTCNA: MikroTik Certified Network Associateزارع بیدکیهادییزد1466

تاییدLS مقدماتی1396082013960823PLCفطرسیمحمودیزد1467

تاییداصول طراحی معماری1396082013960824بقاییاحمدیزد1468

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1396082013960824سلطان عطارزهره یزد1469

تاییدساختمان ایران (برق)آشنایی با مقررات ملی 1396082013960823صالحعلیرضایزد1470

تاییدآموزش جعبه های تزئینی و کاربردی1396082013960824هادیانزکیهیزد1471

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824رفیعی مجومرداعظمیزد1472

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1396082013960824نجاری طزرجانیفاطمهیزد1473

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1396082013960823ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1474

تاییدطراحی سایت با نرم افزار جومال مقدماتی1396082013960824دهقان بهابادیمسعودیزد1475

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1396082013960823پارسائیانسیدرضایزد1476

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری1396082013960823رحیمی بافقیمحمدیزد1477

تاییدمبانی و مفاهیم صنایع دستی1396082013960824فتوحی بافقیعظیمه یزد1478

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901صادقی بخیمهدیهیزد1479

تایید(صنعتی)پیراهن دوز مردانه 1396082713960901صداقت پورلیالیزد1480



وضعیت ثبت نام


