
عنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف
وضعیت ثبت 

نام

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی1

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122مهائیعفتاذربایجان شرقی2

1397011813970122غفاریان ساالریزهرااذربایجان شرقی3
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397011813970122نعمتیبهزاداذربایجان شرقی4
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397011813970122نوریابوالفضلاذربایجان شرقی5
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121عزیزیتقیاذربایجان شرقی6

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122فروغیمهراناذربایجان شرقی7

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی8

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122باقریرضااذربایجان شرقی9

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122صولتیکریماذربایجان شرقی10

تاییداسانس گیری1397012613970129دده زادهعبدالهاذربایجان شرقی11

بابکاذربایجان شرقی12
فرضعلیزاده 

رواسجان
تاییداسانس گیری1397012613970129

تایید2برق خودرو  1397012613970129سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی13

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129بیداری کلیبرمنصوراذربایجان شرقی14

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129سپهریبهزاداذربایجان شرقی15

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129ظفری ده کهنهجاویداذربایجان شرقی16

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129نجات بخشرقیهاذربایجان شرقی17

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129نوروززادبناءعذرااذربایجان شرقی18

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی19

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129اژدریانایراناذربایجان شرقی20

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129اصولیعلیرضااذربایجان شرقی21

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129اقایینادراذربایجان شرقی22

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129سهیلی آذراسالماذربایجان شرقی23

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129شیمی ملکیداوداذربایجان شرقی24

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012تمرزاده حله قوشعایشهاذربایجان غربی25

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122خانعلیلورقیهاذربایجان غربی26

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122بابا زادهرقیهاذربایجان غربی27

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122حبیبی رندیمرضیهاذربایجان غربی28

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122محمدزادهشیدااذربایجان غربی29

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122نوروزیسمیهاذربایجان غربی30

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121ابراهمیانحسیناذربایجان غربی31

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122شمسیمهدیاذربایجان غربی32

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121فرزانهیاشاراذربایجان غربی33

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رشیدیشلیراذربایجان غربی34

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رضایی بالوسماءاذربایجان غربی35

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رضایی بالوشیدااذربایجان غربی36

تایید تذهیب1397012613970129سبزه چیسحراذربایجان غربی37

تاییداسانس گیری1397012613970129مقدم شبیلو ی علیاوحیداذربایجان غربی38

1397دعوتنامه فروردین ماه 



تایید2برق خودرو  1397012613970129بالکی پورقادراذربایجان غربی39

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی40

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی41

اعظماذربایجان غربی42
کبوتری کهنه 

شهری
تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129درخشانیقاسماذربایجان غربی43

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129رضازادهغالمرضااذربایجان غربی44

تاییدشلوار دوزی1397012613970129علیلولیالاذربایجان غربی45

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129با حجب قاسمیشمسیاذربایجان غربی46

عبدالرضااذربایجان غربی47
منتظمی کوزه 

گرانی
تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129نجیب فرعلیاذربایجان غربی484

رقیهاذربایجان غربی9
اسدی پیر احمد 

کندی
تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129اسالمی وطنخواهرقیهاذربایجان غربی50

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129جعفر زادهفرح نازاذربایجان غربی51

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122مرادیانآرزواردبیل52

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122آقازاده تولوناعظماردبیل53

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122شریفی هشجینعفتاردبیل54

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122مختارپور هشجیناعظماردبیل55

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل56

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121عبدلیمحمداردبیل57

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121کوهی شوردرقبهروزاردبیل58

تاییدمبانی رنگ1397011813970122سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل59

تاییدمبانی رنگ1397011813970122عبدل زاده قره آغاجسکینهاردبیل60

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رمضانی گرمیزینباردبیل61

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129موسویمیر یوسفاردبیل62

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129عموییعلیاردبیل63

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129مرادیانآرزواردبیل64

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل65

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129فرهودی زادهعوضاردبیل66

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129امامیبهروزاردبیل67

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129اسدی شریفبهبوداردبیل68

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129سلیمانیانزهرااردبیل69

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012جشنیطیبهاصفهان70

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012خبازیگانه کاشانیحمیدهاصفهان71

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122سلطانیانزهرهاصفهان72

1397011813970122شریفعظیمهاصفهان73
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122اشراقیحسناصفهان74

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122خرمیانحسیناصفهان75

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122فرقدانی چهارسوقیامیداصفهان76

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122آقابیگی آرانیمهدیاصفهان77

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122راستگو دستجردیمینااصفهان78



تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122اربابیمرضیهاصفهان79

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121دولت آبادی آرانیسیدمیثماصفهان80

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122بیدقیراضیهاصفهان81

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122نصرمنشزهرااصفهان82

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121امانی بنینصراهللاصفهان83

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121فتحی گشنیگانیمحسناصفهان84

تاییدمبانی رنگ1397011813970122فخارزادهحوریهاصفهان85

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121امینیمینااصفهان86

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121الیقی قلعه سوختهاحمدرضااصفهان87

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121محمدقاسمیفریبااصفهان88

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122آسوده آرانیمحمدتقیاصفهان89

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122مرادیمهیناصفهان90

تایید تذهیب1397012613970129بیدقیراضیهاصفهان91

تایید1397012613970129PHOTO SHOPجشنیطیبهاصفهان92

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129جهانگردصغرااصفهان93

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129اقلیانیغالمعلیاصفهان94

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129سعیدیفاطمهاصفهان95

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129قاسمیحامداصفهان96

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129طالئی زوارهفرشته ساداتاصفهان97

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129مسلم زادهندااصفهان98

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129عظیمیمسعوداصفهان99

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129قانعی فرافشیناصفهان100

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129امامیسیدمجیداصفهان101

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129محمدیمهدیاصفهان102

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129ملکیان نایینیزهرااصفهان103

تاییدشلوار دوزی1397012613970129زمانی علویجهمرضیهاصفهان104

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129سیفلیالاصفهان105

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129موالییعفتاصفهان106

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129راستگو دستجردیمینااصفهان107

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129آقابیگی آرانیمهدیاصفهان108

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129احمدیداوداصفهان109

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129کاظمی پورفرزانهاصفهان110

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012گله بسیاریمهدیهالبرز111

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122قبادنسرینالبرز112

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121بخشیمهردادالبرز113

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121فرزام رادکوروشالبرز114

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122گوهریمعصومهالبرز115

تایید1397012613970129PHOTO SHOPرحیمیفاطمهالبرز116

تایید1397012613970129PHOTO SHOPمشهدلوالهامالبرز117

تاییداسانس گیری1397012613970129نوفالحاکبرالبرز118

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129آقا محمدی شندیپرویزالبرز119

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122عزیززادهنسرینایالم120

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122جمشیدیمنصورایالم121

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122ناصریاحمدرضاایالم122

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122نوریانمحمدباقرایالم123

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121شفیعیعلی عباسایالم124

تایید2برق خودرو  1397012613970129نرگسیفرزادایالم125



تایید2برق خودرو  1397012613970129نیازیمحسنایالم126

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129مرادینداایالم127

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129صناعیمهینایالم128

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129غالمیفرهادایالم129

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122غالمیمرضیهبوشهر130

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122دوستانحمیدهبوشهر131

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122دهقان آزادبهروزبوشهر132

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122لیراوی دیلمیرضابوشهر133

تایید تذهیب1397012613970129ظفریانسیده صدیقهبوشهر134

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129زاهدی فرگلبهاربوشهر135

تاییدشلوار دوزی1397012613970129شاه حسینیحمیدهبوشهر136

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122کیانی خوزستانیمریمتهران137

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122مروتیمرضیهتهران138

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122زندیهسیمینتهران139

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122اخالقیسیدمسعودتهران140

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122فعله کریعلی حیدرتهران141

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122جلیلیمهدیتهران142

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122حسینیسید محسنتهران143

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122بهزادیمرجانتهران144

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122خودی زاده اناریاسمعیلتهران145

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121محسنیداودتهران146

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121معمرمحمودتهران147

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121موسویسید محمد امینتهران148

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122نصیر شعیبیفهیمهتهران149

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121بقاییجلیلتهران150

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121خانیرضاتهران151

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121اسماعیلیغالمرضاتهران152

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121قاسمی خیر آبادیمهدیتهران153

فاطمهتهران154
برومند 

خشکبیجاری
تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122مطلبی نژادعلی اصغرتهران155

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122وزیریانجعفرتهران156

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122انوریسید مرتضیتهران157

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122رحمانیان پورفهیمهتهران158

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122رستمیمریمتهران159

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122سراجسمیراتهران160

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122کرمیسیاوشتهران161

تایید تذهیب1397012613970129پروردهصدیقهتهران162

تاییداسانس گیری1397012613970129اسماعیلی چپیپریساتهران163

تایید2برق خودرو  1397012613970129موسویسید محمد امینتهران164

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129صفرپورعبدالهتهران165

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129توکلی طرقیخدیجهتهران166

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129رفیعیسید جلیل الدینتهران167

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129سعیدیعباستهران168

کاظمتهران169
محمدخانی بلفه 

تیموری
تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129



تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129مشهدیمعصومهتهران170

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129اسماعیلیغالمرضاتهران171

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129غفرانیزهراتهران172

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129محمدی کادیجانیسیمینتهران173

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129نیک نیارقیهتهران174

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129رجب علیانمهدیتهران175

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129زندیهسیمینتهران176

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129خداشناسسمیهتهران177

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129نصیر شعیبیفهیمهتهران178

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129بقاییجلیلتهران179

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129یزدانیحسینتهران180

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129فرخی مینامحسنتهران181

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129خدامرایمصطفیتهران182

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122محمدی سرپیریپرویزچهارمحال و بختیاری183

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری184

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری185

تایید تذهیب1397012613970129غالمیانخدیجهچهارمحال و بختیاری186

تاییداسانس گیری1397012613970129حسین پورمریکیمعصومهچهارمحال و بختیاری187

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری188

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129الوانی وانانیعلی پناهچهارمحال و بختیاری189

تاییدشلوار دوزی1397012613970129سلیمی بنیسعیدچهارمحال و بختیاری190

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129خدیویفرزینچهارمحال و بختیاری191

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012باغستانیسمانهخراسان جنوبی192

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی193

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121کریم آبادیبهزادخراسان جنوبی194

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122زیرکفرشتهخراسان جنوبی195

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122کمالیمهدیخراسان جنوبی196

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121نوروزیباقرخراسان جنوبی197

تاییدمبانی رنگ1397011813970122محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی198

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122خسرویزهرهخراسان جنوبی199

تایید تذهیب1397012613970129بخشی پورزینبخراسان جنوبی200

تایید تذهیب1397012613970129مقیمیانمنیرخراسان جنوبی201

تایید1397012613970129PHOTO SHOPطالبیریحانهخراسان جنوبی202

تاییداسانس گیری1397012613970129اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی203

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129حسنیمهدیخراسان جنوبی204

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129خسرویزهرهخراسان جنوبی205

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129سلطانی نوقابسمانهخراسان جنوبی206

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129فرزامیمجتبیخراسان جنوبی207

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129باغستانیسمانهخراسان جنوبی208



تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121حسین زادهعلیخراسان رضوی209

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122ساجدیمهدیخراسان رضوی210

تاییدمبانی رنگ1397011813970122غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی211

تاییدمبانی رنگ1397011813970122یعقوبیرضوانخراسان رضوی212

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122کوشکباغیمهدیخراسان رضوی213

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی214

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122صفائیآذرخراسان رضوی215

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی216

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی217

تاییداسانس گیری1397012613970129واعظیمهدیخراسان رضوی218

1397012613970205ابراهیمیعلیخراسان رضوی219
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205اسحاقیاسماءخراسان رضوی220
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205امیرآبادی زادهحمیدهخراسان رضوی221
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205انتظاریرسولخراسان رضوی222
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205حسینی تبارسیده مرضیهخراسان رضوی223
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205خسروجردیمحبوبهخراسان رضوی224
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205رهنمافرنوشخراسان رضوی225
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205ساالری ایوریزهراخراسان رضوی226
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205شوقی الئینبهمنخراسان رضوی227
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205صبریحسنخراسان رضوی228
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205صفری بهابادیزهرهخراسان رضوی229
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205طبسیسید مهدیخراسان رضوی230
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205علویمعصومهخراسان رضوی231
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی232
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی233
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی234
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205مرویفاطمهخراسان رضوی235
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205نبوی فردمهدیخراسان رضوی236
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205هدایتیحجتخراسان رضوی237
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید

1397012613970205وحدازناهیدخراسان رضوی238
اجرا در استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(خراسان رضوی
تایید



تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129حبیبی نژاداحمدخراسان رضوی239

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی240

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129حسینیسید حامدخراسان رضوی241

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129گلزارنیامجتبیخراسان رضوی242

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129خاکشوریزهرهخراسان رضوی243

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی244

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129عادلی بهارجوادخراسان رضوی245

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129ارجمند گرویجمیلهخراسان رضوی246

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی247

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129سدو ئی اصفهانیغالمرضاخراسان رضوی248

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی249

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129واحدیبهنامخراسان رضوی250

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129رحیمی تقی آبادعلیرضاخراسان رضوی251

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129محمدی مقدمحسینخراسان رضوی252

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012خاکستریوحیدخراسان شمالی253

1397011813970122شاهیمنیژهخراسان شمالی254
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129رمضانیاحمدخراسان شمالی255

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129شعبانیانابراهیمخراسان شمالی256

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129قاسم آبادیمحمدخراسان شمالی257

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122کیارسیتورانخوزستان258

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122حیدریمژگانخوزستان259

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122خجسته فردمحبوبهخوزستان260

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122سالمتخلیلخوزستان261

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122باهراناناهیتاخوزستان262

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122غبیش نیاکفایتخوزستان263

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121منجزیالبرزخوزستان264

تاییدمبانی رنگ1397011813970122نقدیاعظمخوزستان265

تایید تذهیب1397012613970129رضاییسهیالخوزستان266

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129آراستهحمیدهخوزستان267

تایید2برق خودرو  1397012613970129اسکندری سبزیعلیخوزستان268

تایید2برق خودرو  1397012613970129پویان فرباقرخوزستان269

تایید2برق خودرو  1397012613970129شمیل پورعبدالکریمخوزستان270

تایید2برق خودرو  1397012613970129قاسمی فرمجتبیخوزستان271

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129پنایی شمیمریمخوزستان272

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129عالی پور احمدیعصمتخوزستان273

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129سخاجوامیدخوزستان274

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129قنواتیامینخوزستان275

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129خجسته فردمحبوبهخوزستان276

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129دوام بدلیالخوزستان277

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129محمدیحمیدخوزستان278

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129کیانیایرجخوزستان279

تاییدشلوار دوزی1397012613970129نفرسفیددشتیالهامخوزستان280

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129کیارسیتورانخوزستان281

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129باهراناناهیتاخوزستان282



تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129منیعیسعیدخوزستان283

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122حیدریکامرانزنجان284

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122خانیلیالزنجان285

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121زمانیحسینزنجان286

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122اوصانلوفریبازنجان287

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122شریفیرؤیازنجان288

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122میانداریرقیهزنجان289

تاییداسانس گیری1397012613970129فقیه رادهمازنجان290

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129زمانیحسینزنجان291

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129اشتریفرزانهزنجان292

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121مدرسیرضاسمنان293

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121جعفری   چاشمیابوذرسمنان294

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122جهانمجیدسمنان295

تایید1397012613970129PHOTO SHOPصفائی پورناهیدسمنان296

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129پلنگیمعصومهسمنان297

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129میرکوعذراسمنان298

تاییداسانس گیری1397012613970129طحانعباسسمنان299

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129رضائی برمیعلیسمنان300

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129زاهدیمحمدسمنان301

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129عبدوسمحسنسمنان302

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129قوشچیانحامدسمنان303

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129مرتصیمحمودسمنان304

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129مسلممحمدرضاسمنان305

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129معماریاناحمدسمنان306

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129شوقیمحمدحسینسمنان307

تاییدشلوار دوزی1397012613970129کریمیزهراسمنان308

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129موسائی نژادآزادهسمنان309

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012ریکیمهریسیستان و بلوچستان310

1397011813970122براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان311
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122آقاحسنیطیبهسیستان و بلوچستان312

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان313

تایید1397012613970129PHOTO SHOPپارساطیبهسیستان و بلوچستان314

تایید1397012613970129PHOTO SHOPریکیمهریسیستان و بلوچستان315

تایید1397012613970129PHOTO SHOPمیرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان316

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان317

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان318

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129عربیحمیدرضاسیستان و بلوچستان319



تایید1397011813970122SQL SERVER 2012غالمی شهرآبادیجلیلفارس320

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122حسینیسیده فاطمهفارس321

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122کوثریسکینهفارس322

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122فتاحیمنتهافارس323

1397011813970122عاشوریعلی اصغرفارس324
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121خلیفهاصغرفارس325

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121محمدیدانش رضافارس326

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122مسعودیعبدالکریمفارس327

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122رفیعیفاطمهفارس328

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121بذرگربهرامفارس329

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121آتشبارمهدیفارس330

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121حق شناسابوطالبفارس331

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121غریبیعلیفارس332

تاییدمبانی رنگ1397011813970122ضیائی نژادآمنهفارس333

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122مرتضویمطهره ساداتفارس334

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122دهقانیجمشیدفارس335

تاییداسانس گیری1397012613970129ساداتسید شریففارس336

تایید2برق خودرو  1397012613970129اکبرزادهغالمعباسفارس337

عبدالعلیفارس338
وطن خواه 

باغسیاهی
تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129محمدیدانش رضافارس339

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129کریمیاصغرفارس340

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129مرادنژادحسینفارس341

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129بناییسعیدهفارس342

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129زردشتمحمد جوادفارس343

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129پوالدیانخسروفارس344

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129هوشیاربهمنفارس345

تاییدشلوار دوزی1397012613970129حسینیسیده فاطمهفارس346

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129کریمیمیترافارس347

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129مختاریمرضیهفارس348

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129صفریجمیلهفارس349

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129بذرافشانمجتبیفارس350

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122رحمنیلیالقزوین351

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122محمد خانیعلیقزوین352

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122ایوبیزهرهقزوین353

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122اینانلوچرخلوسلمانقزوین354

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129مقدمکریمقزوین355

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129اینانلوچرخلوسلمانقزوین356

تاییدشلوار دوزی1397012613970129مافیسمیراقزوین357

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129برمایونرضاقزوین358

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129ایوبیزهرهقزوین359

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012واشیانصادققم360

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129کیومرثینسرینقم361

تاییدشلوار دوزی1397012613970129تحریریمریمقم362

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129تحریریآسیهقم363

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122عزیزیعطرینکردستان364



1397011813970122محمدیانفاطمهکردستان365
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122خورشیدیپگاهکردستان366

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122محمدیبیانکردستان367

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122کریمیمحمدصدیقکردستان368

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121مجیدیسورانکردستان369

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121امینی فرمحمدرضاکردستان370

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121طهماسبیفرزادکردستان371

تاییدمبانی رنگ1397011813970122اسدیوسطکردستان372

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان373

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121فوالدیاکبرکردستان374

تایید تذهیب1397012613970129عزیزیعطرینکردستان375

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129محمدیانفاطمهکردستان376

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129خورشیدیپگاهکردستان377

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129محمدیبیانکردستان378

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122خضری نژادقرائینصرتکرمان379

1397011813970122بیک زادمسعودکرمان380
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

1397011813970122شیخیمرتضیکرمان381
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121طیاری فهرجیامینکرمان382

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122ارجمند قهستانیحسینکرمان383

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122محمدی هلل لومهدیکرمان384

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122نصاریمحمدکرمان385

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122هنریهادیکرمان386

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122رشیدیمحبوبهکرمان387

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122کشاورزی بابکیابوالقاسمکرمان388

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121محمدیاحمدرضاکرمان389

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121امیریحسینکرمان390

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122انجم شعاعفاطمهکرمان391

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان392

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122محسنی تکلوجهان افروزکرمان393

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122شریف زادهسهیالکرمان394

تایید2برق خودرو  1397012613970129محمدیمیثمکرمان395

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129نصیریمهدیکرمان396

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397012613970129امامی پوراحسانکرمان397

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129ایزدی همت آبادیرسولکرمان398

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129محمدی گیسکیعلیکرمان399

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129خضری نژادقرائینصرتکرمان400

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129اکبرزاده ایران پوراسمعیلکرمان401

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129رشیدیمیناکرمان402

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129مهدی زادههداکرمان403

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129صرافی نژاداشکانکرمان404

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012پناهیانمیناکرمانشاه405



تایید1397011813970122SQL SERVER 2012شریفیحانیهکرمانشاه406

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121فرامرزیحسینکرمانشاه407

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122داردرفشیمیالدکرمانشاه408

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122اشکفتی زنگنهفرحکرمانشاه409

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122مروجمریمکرمانشاه410

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397011813970122نیکرهیسودابهکرمانشاه411

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122کاکائیحسینکرمانشاه412

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122بامشادیافشینکرمانشاه413

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122کمریمنصورکرمانشاه414

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122قاسمی آزاد خانیشهالکرمانشاه415

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122محمدیمعصومهکرمانشاه416

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122نصرتیلیداکرمانشاه417

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121عمرانیسجادکرمانشاه418

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121محمدینسرینکرمانشاه419

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122اسماعیلییونسکرمانشاه420

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122رضائیانمژگانکرمانشاه421

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122رضائیانمیتراکرمانشاه422

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122اکبریالنازکرمانشاه423

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122جباری نامرودیمیناکرمانشاه424

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122روشنیسهیالکرمانشاه425

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122عبدالهی زادهنرگسکرمانشاه426

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122ویسی ماموگوهرتاجکرمانشاه427

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1397011813970122ویسی مامومحترمکرمانشاه428

تایید تذهیب1397012613970129معتمدپورالههکرمانشاه429

تاییداسانس گیری1397012613970129ابراهیمیبهروزکرمانشاه430

تاییداسانس گیری1397012613970129اسکندرییاسرکرمانشاه431

تاییداسانس گیری1397012613970129چناریخیراهللکرمانشاه432

تایید2برق خودرو  1397012613970129برکاتیآرشکرمانشاه433

تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129صالحی نیاصالح الدینکرمانشاه434

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129بی باکبرزوکرمانشاه435

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129نیازیعذرالدینکرمانشاه436

تاییدشلوار دوزی1397012613970129رشیدیلیالکرمانشاه437

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129اکبریمهینکرمانشاه438

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129حلیهسوسنکرمانشاه439

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129رستمیمهتابکرمانشاه440

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129منصوریاننسرینکرمانشاه441

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129اکبریالنازکرمانشاه442

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129جباری نامرودیمیناکرمانشاه443

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129حیدریمریمکرمانشاه444

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129رستمیالهامکرمانشاه445

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129شریفی قلعهکژالکرمانشاه446

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129نادری پورمریمکرمانشاه447

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129امیریزهراکرمانشاه448

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122سبز پورمژگانکهگیلویه و بویراحمد449

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد450

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121پناهی کالوسحامدکهگیلویه و بویراحمد451



تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121محمدپورترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد452

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122رضوی اصلسیدمحمدعلیکهگیلویه و بویراحمد453

تایید تذهیب1397012613970129همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد454

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129صادق زادهزهرهکهگیلویه و بویراحمد455

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129نوروزیانسید نظامکهگیلویه و بویراحمد456

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129خشنواپیشهمهینکهگیلویه و بویراحمد457

زینبکهگیلویه و بویراحمد458
شمشیری 

منصورخانی
تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129تقوایی نیاسید احسان اهللکهگیلویه و بویراحمد459

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد460

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد461

1397011813970122بهرام زادهعبدالحکیمگلستان462
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121مرادقلیعبدالرضاگلستان463

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان464

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121مهریمحمد حسینگلستان465

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122ملکمحمدعلیگلستان466

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121خدادادیمحمدگلستان467

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121قربانعلیمحمدگلستان468

تاییدمبانی رنگ1397011813970122رحیمی النگیحکیمه خاتونگلستان469

تاییدمبانی رنگ1397011813970122کیاءاعظمگلستان470

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122عمادالدینینعمت الهگلستان471

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129هرندیحسنیهگلستان472

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129جهانی مقدمناصرگلستان473

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129آرونابراهیمگلستان474

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012فاضلیسیده لیالگیالن475

1397011813970122اکباتانی نژادشبنمگیالن476
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122پیله ورعزیزگیالن477

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن478

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121بهزاد خوشگوییمحمودگیالن479

شهرامگیالن480
رحمتی 

طوالرودپائین
تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121علی نژادکیوانگیالن481

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122شاکرمحسنگیالن482

تایید1397012613970129PHOTO SHOPمحسنیالهامگیالن483

اشرفگیالن484
محمدحسینی 

قاضیانی
1397012613970129PHOTO SHOPتایید

تاییداسانس گیری1397012613970129کاظمی طاسکوهرؤیاگیالن485



تایید(1)پیکر تراشی 1397012613970129محمد پورتسیهامیرگیالن486

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129سرودی پورسعیدگیالن487

میثمگیالن488
حسن زاده مقدم 

بهدانی
تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129

تاییدشلوار دوزی1397012613970129مصاحب چوبررقیهگیالن489

تاییدHDکار با دوربین 1397012613970129بابائیمحمودرضاگیالن490

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129اسالم دوستکریمگیالن491

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129اکباتانی نژادشبنمگیالن492

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129رحیمی سیاهمزگیزهراگیالن493

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012نوریانسمانهلرستان494

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122قربانیمرضیهلرستان495

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122جدیدیهانیهلرستان496

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122خوشناموندزیبالرستان497

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122پاپی زاده قرلیوندفریبالرستان498

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122میرزاپورمعصومهلرستان499

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122باجالننایب علیلرستان500

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122خادمی طاهرهلرستان501

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122خسرویروح اهلللرستان502

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129مختاری فردامیرلرستان503

تاییدشلوار دوزی1397012613970129آزادبختفروغلرستان504

تاییدشلوار دوزی1397012613970129حسین پور ضرونیزینبلرستان505

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129جدیدیهانیهلرستان506

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129رستمی پورفروزانلرستان507

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129بیگی نژادمحمدباقرلرستان508

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129ساریابوالفضللرستان509

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122بالوییفاطمهمازندران510

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122میرکتولیمژگانمازندران511

1397011813970122زارعحمیدرضامازندران512
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397011813970121مصطفویعلیمازندران513

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122شریعت ن ژادکیاسرینفیسهمازندران514

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122یعقوبی سورکیمحسنمازندران515

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121فتحیسید حمیدمازندران516

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رهپور علمداریپروینمازندران517

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122اسکندریامیدمازندران518

تایید1397012613970129PHOTO SHOPشریفی الیردیسید شهاب الدینمازندران519

تایید1397012613970129PHOTO SHOPطالئی رادطهمازندران520

تاییداسانس گیری1397012613970129اکبرزادهرضامازندران521

تاییداسانس گیری1397012613970129راه نوردآسیهمازندران522

تاییداسانس گیری1397012613970129محمودیزهرامازندران523

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129بهادریمحمد مهدیمازندران524

تاییدتعمیر و نگهداری ماشین تراش1397012613970129نوریغالمرضامازندران525

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129سلیمانی راداباذرمازندران526

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129ابراهیمیمیترامازندران527

تاییدشلوار دوزی1397012613970129بابائیفاطمهمازندران528

تاییدشلوار دوزی1397012613970129بالوئیفاطمهمازندران529

تاییدشلوار دوزی1397012613970129سجادی تروجنیسیده سارهمازندران530

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129خاتمیمولودمازندران531



تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129ساخلیسعیدمازندران532

تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129غالم کار علی آبادیلیالمازندران533

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129مهدویخدیجهمازندران534

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129میرکتولیمژگانمازندران535

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129قاهریفاطمهمازندران536

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129خادمی رستمیفرشتهمازندران537

تایید1397011813970122SQL SERVER 2012هنرمنداقدسمرکزی538

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122باقری شتریهاکرممرکزی539

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122قربانیفاطمهمرکزی540

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122میرزاییفاطمهمرکزی541

1397011813970122عسگریاکرممرکزی542
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122حیدریکریممرکزی543

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122بیاتیمریممرکزی544

تاییدروشهای ارائه مطلب1397011813970122صفریآمنهمرکزی545

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122روح الهیفرهادمرکزی546

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121کوه برمیالدمرکزی547

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121عطاریانزهرامرکزی548

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397011813970122پاپیمجتبیمرکزی549

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129احدیسمانهمرکزی550

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129حقانیطاهرهمرکزی551

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129غالمیانراضیهمرکزی552

تایید2برق خودرو  1397012613970129احمدییاسرمرکزی553

تاییدشلوار دوزی1397012613970129آذریانزهرامرکزی554

تاییدشلوار دوزی1397012613970129باقری شتریهاکرممرکزی555

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی556

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129میرزاییجوادمرکزی557

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129عطاریانشهیده خاتونمرکزی558

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122مشتاقی درگهانیحسینهرمزگان559

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1397011813970121رئیسیحسینهرمزگان560

تاییدپرورش و تکثیر ملکه زنبور عسل1397012613970129رمضانیترابهرمزگان561

عیسیهرمزگان562
حاج حسینی 

درباغی
تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129قاسمیصادقهرمزگان563

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1397012613970129نظری رباطیحمیدهرمزگان564

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122لطفیانمریمهمدان565

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1397011813970122بهرامی مهرحمیدهمدان566

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121باقریحمیدهمدان567

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397011813970121سلگیسعیدهمدان568

تاییدعکاسی دیجیتال مقدماتی1397011813970122ترکمنسهیالهمدان569

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1397011813970122یادگاریمنیژههمدان570

تایید تذهیب1397012613970129همتیصغریهمدان571

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397012613970129احمدی مالیریمرضیههمدان572

تایید2برق خودرو  1397012613970129سرابیمیثمهمدان573

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129وزینی افشارمصطفیهمدان574

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129لطفیعلیرضاهمدان575

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129ترابیانپورانهمدان576



تایید(1)کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1397012613970129عزیزیمعصومههمدان577

تایید(1)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1397012613970129هاشملوسمیههمدان578

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1397012613970129مرادیبیتاهمدان579

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129عسگری نویدزهراهمدان580

تاییدالگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر1397011813970122پوراحمدیه اردکانحمیدهیزد581

تاییدUNDER CLOTHES (1)الگوسازی و دوخت 1397011813970122امینی بهابادیصدیقهیزد582

1397011813970122افضلیمصطفییزد583
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
تایید

تاییدCATIAتحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار 1397011813970122خادم زادهخلیلیزد584

تاییدزبان برنامه نویسی جاوا1397011813970122نجاری طزرجانیفاطمهیزد585

تاییدکار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی1397011813970121شاهدی نصرآبادعلیرضایزد586

تاییدمبانی رنگ1397011813970122طباطباییمعصومه الساداتیزد587

تاییدمدیریت ارتباط با مشتری1397011813970121رحیمی بافقیمحمدیزد588

تایید1397012613970129PHOTO SHOPدهستانی اردکانیعلییزد589

تایید1397012613970129PHOTO SHOPدهقانزاده بافقیمجیدیزد590

تایید1397012613970129PHOTO SHOPرفیعی مجومرداعظمیزد591

تایید2برق خودرو  1397012613970129بوئی آبادیمحمدرضایزد592

تایید1حرارت مرکزی سطح 1397012613970129پارسائیانسید رضایزد593

تاییدروشهای ارائه مطلب1397012613970129صداقت پورلیالیزد594

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129پوردهقانی فراشاهاحمدیزد595

تاییدسیستم برق و الکترونیک ماشین های کشاورزی مقدماتی1397012613970129فاتحی فیض آبادمجیدیزد596

تاییدطراحی پایه و اندام1397012613970129تفکری بافقیسیمایزد597

تایید(1)کولر گازی اسپلیت سطح 1397012613970129برزگری بافقیاحمدیزد598

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397012613970129زارع حسین آبادیاحمدیزد599

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


