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تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606حسن نژادرضااذربایجان شرقی1

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607چوبان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی2

تاییدایسیوکیت1397060313970606ادهمی ابریزعلیرضااذربایجان شرقی3

تاییدایسیوکیت1397060313970606شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی4

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606عباسیان پیرنیااحداذربایجان شرقی5

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی6

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606سرباز جمشیدامیناذربایجان شرقی7

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607عباسی کلیبر فریبا اذربایجان شرقی8

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607احبابمریماذربایجان شرقی9

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607اصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی10

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607آقایینادراذربایجان شرقی11

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607ثابت قدمحسیناذربایجان شرقی12

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607جاللیعلیرضااذربایجان شرقی13

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی14

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607جهان سریولیاذربایجان شرقی15

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607حسینی پسته بگلونیلوفراذربایجان شرقی16

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607سپهریبهزاداذربایجان شرقی17

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607سلیمانی خانیانیحامداذربایجان شرقی18

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607سمائی زرنقمسلماذربایجان شرقی19

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی20

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607شیخیعلیرضااذربایجان شرقی21

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607شیرینینیراذربایجان شرقی22

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607عباسیسعیداذربایجان شرقی23

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607قاعدیلعیا اذربایجان شرقی24

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607کریمیکریماذربایجان شرقی25

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607مهدویجعفراذربایجان شرقی26

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی27

تایید(اجرا در استان اذربایجانشرقی)روانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970607نصیریپریسا اذربایجان شرقی28

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607گوهری نیااسرافیلاذربایجان شرقی29

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606صیدیجواداذربایجان شرقی30

تایید1397061013970614DREAMWEAVERپورحیدررباباذربایجان شرقی31

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613تقی نژادفریداذربایجان شرقی32

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی33

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613پریخانیرحیماذربایجان شرقی34

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621مشارکش بارنجیساالراذربایجان شرقی35

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی36

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612اسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی37

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614آقائیعلی اکبراذربایجان شرقی38

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614جهان سریولیاذربایجان شرقی39

تایید2برق خودرو  1397061013970613کریمینجفاذربایجان شرقی40

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی41

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613عطایی رادمهدیاذربایجان شرقی42

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613صفریحسناذربایجان شرقی43

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613فرهادی اشتلقوحیداذربایجان شرقی44

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613قمری آهقسید نویداذربایجان شرقی45

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614رشیدیشهروزاذربایجان شرقی46

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613جمالپورمیکائیلاذربایجان شرقی47

تایید1مولد قدرت 1397061013970613کریمینجفاذربایجان شرقی48

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614محمد حسن اقدمحوریهاذربایجان شرقی49

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620شهبازیامیراذربایجان شرقی50

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620فرضعلیزاده رواسجانبابکاذربایجان شرقی51
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تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621تقی پوربقائیپریسااذربایجان شرقی52

تاییدبرش قطعات1397061713970621علیزادهمهدیاذربایجان شرقی53

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621عطائی رادمهدیاذربایجان شرقی54

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620باالئیمحسناذربایجان شرقی55

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی56

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620صدریمهرداداذربایجان شرقی57

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620فرهادی اشتلقوحیداذربایجان شرقی58

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620شند آبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی59

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی60

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620فریدیودوداذربایجان شرقی61

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619بیداری کلیبر منصور اذربایجان شرقی62

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619محمدپورگلوسنگرباباذربایجان شرقی63

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621خمسهءجباراذربایجان شرقی64

تایید1397062413970627LOGOاصغری هاچه سوحسیناذربایجان شرقی65

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012دولتجوسانازاذربایجان شرقی66

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627صولتیکریماذربایجان شرقی67

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627احبابمریماذربایجان شرقی68

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627کیومرزیهادیاذربایجان شرقی69

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627ثابت قدمحسیناذربایجان شرقی70

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627شیخ االسالمیمحسناذربایجان شرقی71

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627باالئیمحسناذربایجان شرقی72

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی73

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627قمری آهقسید نویداذربایجان شرقی74

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627ذوالقرنیعبادالهاذربایجان شرقی75

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627جلیلی فیروزساالرشیوااذربایجان شرقی76

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی77

تاییدبنای سفت کار1397063113970704آقایینادراذربایجان شرقی78

تاییدبنای سفت کار1397063113970704رضائیحبیباذربایجان شرقی79

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704حاجی محمدیمحمداذربایجان شرقی80

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704صفریحسناذربایجان شرقی81

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704نعمتیبهزاداذربایجان شرقی82

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703نوریابوالفضلاذربایجان شرقی83

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkرحمتیمنیژهاذربایجان غربی84

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTاسعدی کهنه شهریرضااذربایجان غربی85

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTطالبیانفرزانهاذربایجان غربی86

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCغالمی ن ژادمقدمفرشاداذربایجان غربی87

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607صمدی الناز اذربایجان غربی88

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606صبوریساماناذربایجان غربی89

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606رشیدیشلیراذربایجان غربی90

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607کریم دختمحموداذربایجان غربی91

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی92

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606محمدیفرخاذربایجان غربی93

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607بابا زادهرقیهاذربایجان غربی94

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607حبیبی رندیمرضیهاذربایجان غربی95

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607نوروزیسمیهاذربایجان غربی96

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607باحجب قاسمیزهرااذربایجان غربی97

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607باختریکبریاذربایجان غربی98

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614سعیدنسیمهاذربایجان غربی99

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614نظامی قدیمکبریاذربایجان غربی100

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicچراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی101

تایید1397061013970614DREAMWEAVERمحمودی جلدیانمحمد طاهراذربایجان غربی102

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012شخصه پورالهاماذربایجان غربی103

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012محمدیمرضیهاذربایجان غربی104

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613رحمانیحمیداذربایجان غربی105

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621جهاندیدهساماناذربایجان غربی106



تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی107

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی108

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614روشنیبهمناذربایجان غربی109

تایید2برق خودرو  1397061013970613بالکی پورقادراذربایجان غربی110

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613سپهرانجمعلیاذربایجان غربی111

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613محمد پورشلیراذربایجان غربی112

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614اسعدی کهنه شهریرضااذربایجان غربی113

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614رحمتیمنیژهاذربایجان غربی114

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614شمسیمهدیاذربایجان غربی115

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613خانبابائی گولارسالناذربایجان غربی116

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613زبیریاسماعیلاذربایجان غربی117

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613محمودیان محمودحقعبدالقادراذربایجان غربی118

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613بهروزیالمیرااذربایجان غربی119

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613پارسانیامعصومهاذربایجان غربی120

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی121

تایید1مولد قدرت 1397061013970613فرزانهیاشاراذربایجان غربی122

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614احمدی دیزجیامنهاذربایجان غربی123

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614سلیمانیسمیهاذربایجان غربی124

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614مسعودمرضیهاذربایجان غربی125

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613داداشپورکاوهاذربایجان غربی126

تایید1397061713970621ILLUSTRATORشخصه پورالهاماذربایجان غربی127

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621رحمن نژادنشمیلاذربایجان غربی128

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621مولودیپریاذربایجان غربی129

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621بابا زادهرقیهاذربایجان غربی130

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621حبیبی رندیمرضیهاذربایجان غربی131

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621مولودیفریدهاذربایجان غربی132

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621نعمتی تومتریپریسااذربایجان غربی133

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621نوروزیسمیهاذربایجان غربی134

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621سلیمانیشهنازاذربایجان غربی135

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627رشیدیشلیراذربایجان غربی136

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627محمد پورشلیراذربایجان غربی137

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621روشنیبهمناذربایجان غربی138

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621کریم دختمحموداذربایجان غربی139

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی140

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620سرافرازجمالاذربایجان غربی141

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620کاظمیکاوهاذربایجان غربی142

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620یوسف پورفاطمهاذربایجان غربی143

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619محرم زادهحیدراذربایجان غربی144

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627اکبری عربلوی آقاعلیحسیناذربایجان غربی145

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627رحمانیحمیداذربایجان غربی146

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627اکبریفرهاداذربایجان غربی147

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627سپهرانجمعلیاذربایجان غربی148

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627چراغ پورقشونیلیالاذربایجان غربی149

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627حاجی محمدییوسفاذربایجان غربی150

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627سرافرازجمالاذربایجان غربی151

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627قربان نژادسودابهاذربایجان غربی152

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627وخشوریمیر محمداذربایجان غربی153

تاییدطراحی لوگو1397062413970627سعیدنسیمهاذربایجان غربی154

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627زبیریاسماعیلاذربایجان غربی155

تاییدمعرق چرم1397062413970627جعفری قلعه جوقیاللهاذربایجان غربی156

تاییدمعرق چرم1397062413970627حسین زادهلیالاذربایجان غربی157

تاییدمعرق چرم1397062413970627رحمن نژادنشمیلاذربایجان غربی158

تاییدمعرق چرم1397062413970627ولی زادهراحلهاذربایجان غربی159

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627نجیب فرعلیاذربایجان غربی160

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704آیرمپروانهاذربایجان غربی161



تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704بهروزیالمیرااذربایجان غربی162

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703رنجبری شهابیحمیرااذربایجان غربی163

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703میرزامحمدیشهراماذربایجان غربی164

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704محبوب خواه گوگ تپهزهرااذربایجان غربی165

تاییدایسیوکیت1397060313970606حیدریاحمداردبیل166

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606پناهپورحبیب الهاردبیل167

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606افزونفرانکاردبیل168

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606سلیمانیانزهرااردبیل169

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606قربان زاده پروچغالمحسیناردبیل170

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606حسنی اندبیلیرقیهاردبیل171

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل172

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606صالح زاده گرمه چشمهمجیداردبیل173

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607خاوری آبی بیگلوراضیهاردبیل174

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل175

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607محمدیمالکهاردبیل176

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607شیرازی مجرهعلیاردبیل177

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicعشقیمهیناردبیل178

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل179

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621عبدل زاده قره آغاجسکینهاردبیل180

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612باقریان قره تپهاکبراردبیل181

تایید2برق خودرو  1397061013970613نصیری ترزنقجواداردبیل182

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613مهرورزمغانلوسیامکاردبیل183

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613شکری دمیرچی خرابه سیافشاراردبیل184

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613صالح زاده گرمه چشمهمجیداردبیل185

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613یوسفی داود خانیشهین دختاردبیل186

تایید تذهیب1397061713970621اقبالیرویااردبیل187

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620فرهودی زادهعوضاردبیل188

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621آقازاده تولوناعظماردبیل189

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627مرادیانآرزواردبیل190

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621عشقیمهیناردبیل191

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621کوهیبهروزاردبیل192

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621هاشمیمهنازاردبیل193

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627سرداری قوجه بیگلوناهیدهاردبیل194

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627نوروزیعطاالهاردبیل195

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620شاهرخ کلخورانمحمد سجاداردبیل196

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620اصالنی کلخورانتوحیداردبیل197

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620قاسم زاده قره قیهحسیناردبیل198

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627عبدلیمحمداردبیل199

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627فرهودی زادهعوضاردبیل200

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627کوهی شوردرقبهروزاردبیل201

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627مهرنگ ساریخان بگلودهقاناردبیل202

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627حسنی اندبیلیرقیهاردبیل203

تاییدخراطی1397062413970627اقبالی رویا اردبیل204

تاییدخراطی1397062413970627هژبریزهرا اردبیل205

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627علمی نصرآبادفاطمهاردبیل206

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627محاسنی حسینیزهرااردبیل207

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627یوسفی کوهسارهپرویناردبیل208

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627ایمانپور مغوانمهنازاردبیل209

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627محمدی گاودولراضیهاردبیل210

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627صادقی اذرمعیناردبیل211

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627کیانی وراغولافشیناردبیل212

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704نوری پیرایواتلورعنااردبیل213

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704سیدابراهیمیبهراماردبیل214

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703باباییزهرااردبیل215

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703توکل پوررودابهاردبیل216



تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703دسینه کوه کناراقدساردبیل217

تاییدکشت زعفران1397063113970703خلخالی زاویهسیدسیامکاردبیل218

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606تقوائی جلفائیاسدالهاصفهان219

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCرضادختمحسناصفهان220

تاییدایسیوکیت1397060313970606نصیری خوزانیحمید رضااصفهان221

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606امینیمینااصفهان222

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606کاظمی پورفرزانهاصفهان223

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606محمدقاسمیفریبااصفهان224

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606صبوری فردخداداداصفهان225

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607عظیمیمسعوداصفهان226

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607قانعی فرافشیناصفهان227

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607قاضی زاده احسایی نوشیناصفهان228

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606اکلیلیمژگاناصفهان229

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606شریفیمرضیهاصفهان230

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606صابری دورکیشهالاصفهان231

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607سپیانیفاطمهاصفهان232

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607مل حسینی دارانیسهیالاصفهان233

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607ایمانیان بیدگلیلیالاصفهان234

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607شیخی بیدگلیسمیهاصفهان235

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607فروزانفرفریدهاصفهان236

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606مالئی اردستانیمحسناصفهان237

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606اقلیانیغالمعلیاصفهان238

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606محمدیمهدیاصفهان239

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607وفاییفاطمهاصفهان240

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607وفائیفائزهاصفهان241

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان242

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606حیات داودیسید مهدیاصفهان243

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606صفریانمحموداصفهان244

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607آقایی حسین آبادی مریماصفهان245

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607ربانی فرالههاصفهان246

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607مرادیمهیناصفهان247

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607پیروی بادیکاظماصفهان248

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607عشقیمژدهاصفهان249

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614سلطانیانزهرهاصفهان250

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614مل حسینی دارانیسهیالاصفهان251

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614ملکیان نائینیزهرااصفهان252

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614نیک آئیننرجساصفهان253

تایید1397061013970614DREAMWEAVERتوسلی فارفانیاکبراصفهان254

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012ارباب دیزچهزهرااصفهان255

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613شریفعظیمهاصفهان256

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613کریمیمحبوبه اصفهان257

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613احمدپور مبارکهنگاراصفهان258

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613آقائیزهره اصفهان259

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613داناانسیهاصفهان260

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613رضائی برزانیمرتضیاصفهان261

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613قائدی هونجانیرقیهاصفهان262

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613فخاریاکبراصفهان263

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621امامیسیدمجیداصفهان264

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621عباس زادهمحمد تقیاصفهان265

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621عباسیان آفارانیاکبراصفهان266

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612آقاجانیمحسناصفهان267

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612سیفیبشیراصفهان268

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614کاویانی ارانیعلیرضااصفهان269

تایید2برق خودرو  1397061013970613آقاییاکبراصفهان270

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613پوربافرانیمحموداصفهان271



تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان272

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613الماسی زفرهرقیهاصفهان273

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613زمانی بروجنینرجساصفهان274

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613کاظمیفاطمهاصفهان275

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614باتوکلمنصورهاصفهان276

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614دباغنسریناصفهان277

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614محمودیوحیداصفهان278

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614صدوقیمحمداصفهان279

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614طاهریعلی اکبراصفهان280

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614طاوسیغالمحسیناصفهان281

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614کاسیانمجیداصفهان282

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان283

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614رحمتیانحسیناصفهان284

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613معتمدی تهرانیمهدیاصفهان285

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613نادری دره شوریمهرداداصفهان286

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613نصرمنشزهرااصفهان287

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614سید النگیسید محسناصفهان288

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613آقاعلیحسیناصفهان289

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614عشقیمژدهاصفهان290

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614مهرابیعلیاصفهان291

تایید تذهیب1397061713970621کلکی نمامحسناصفهان292

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620نژادمحمدیاسماعیلاصفهان293

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620رجب زادهفریبااصفهان294

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620سپیانیفاطمهاصفهان295

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621جوادینفیسهاصفهان296

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621نجفی آرانیمحمدرضااصفهان297

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620میرزایییوسفاصفهان298

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621افشاریشهربانواصفهان299

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621حاجی کتابی تلک آبادیطاهرهاصفهان300

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621سلطانیانزهرهاصفهان301

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627زمان وزیریامیراصفهان302

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621خامهءمحمداصفهان303

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621مقصودیمحمدرضااصفهان304

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620ریجنیمجتبیاصفهان305

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620شاهپوری ارانیناصراصفهان306

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621طاهریاحمداصفهان307

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627نصرمنشزهرااصفهان308

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620افشاریسعیداصفهان309

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620فریورمریماصفهان310

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621عشقیمژدهاصفهان311

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621پیراستهمریماصفهان312

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621جعفریان آرانیعلیاصفهان313

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621سلطانیحسنعلیاصفهان314

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620صادقی دستجردیمهدیاصفهان315

تایید2مولد قدرت 1397061713970620رضایی جندانیعباساصفهان3165

تایید2مولد قدرت 1397061713970620مالك نهتانیسعیداصفهان317

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620حسین زاده کریمیحسیناصفهان318

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620خرمیانحسیناصفهان319

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619اکبری علویجهفرشته اصفهان320

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619سلیمانیاشرفاصفهان321

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619غفاریتاج محمداصفهان322

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619غفاریسعیداصفهان323

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621آقاجانیبهروزاصفهان324

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621صادقیحسیناصفهان325

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621یزدانیانسیدمهراناصفهان326



تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012راونجیفاطمهاصفهان327

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627اکبرپوریمرضیهاصفهان328

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627باغبانهامریماصفهان329

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627ربانی فرالههاصفهان330

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627رضائی رامشهفرشتهاصفهان331

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627شریفیالههاصفهان332

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627آقاسید جعفری مفردفهیمهاصفهان333

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627سلیمانیاشرفاصفهان334

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627قاضی زاده احسائینوشیناصفهان335

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627عزیزیمنصورهاصفهان336

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627محمودی نشلجیمحمدرضااصفهان337

تاییدخراطی1397062413970627طالیی زوارهفرشته ساداتاصفهان338

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627پوربافرانیفاطمهاصفهان339

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627یاوریاسماعیلاصفهان340

تاییدطراحی لوگو1397062413970627علینقی جمالوئیفاطمهاصفهان341

تاییدطراحی لوگو1397062413970627هنرمندمهیناصفهان342

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627پناهنده آب وخاكمریماصفهان343

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627سلحشورشهنازاصفهان344

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627سلطانیمهناز اصفهان345

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627صابری دورکیشهالاصفهان346

تاییدمعرق چرم1397062413970627جهانگردصغرااصفهان347

تاییدمعرق چرم1397062413970627کریمیفریبااصفهان348

تاییدمعرق چرم1397062413970627ملکیان نائینیزهرااصفهان349

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627توکلی گارماسهاحساناصفهان350

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627خجویاسماعیلاصفهان351

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704زمانی علویجهمرضیه اصفهان352

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704سمیعی کیاسمیهاصفهان353

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703پوربافرانیمحموداصفهان354

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703نصرمنشزهرااصفهان355

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704ذاقلی تجرهمهیناصفهان356

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704طاهریبهجتاصفهان357

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704میرزاعلیانپرویناصفهان358

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704آقابابائیایماناصفهان359

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704اربابیمرضیهاصفهان360

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704آقاییاکبراصفهان361

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704طاهریاحمداصفهان362

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704کلکی نمامحسناصفهان363

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704نجفی افوسیمهدیاصفهان364

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703تقوائیاسدالهاصفهان365

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703جوادینفیسهاصفهان366

تاییدکشت زعفران1397063113970703رجب زادهفریبااصفهان367

تاییدکشت زعفران1397063113970703سلیمانی پریسااصفهان368

تاییدکشت زعفران1397063113970703قاضی زاده احسائینوشیناصفهان369

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704نیک آییننرجساصفهان370

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703سلیمانیپریسااصفهان371

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703میرزائییوسفاصفهان372

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704مجیدیانناهیداصفهان373

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704مرادیمهیناصفهان374

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkرحیمیفاطمهالبرز375

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607سبزواریرامینالبرز376

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607کهن خاکیسمیراالبرز377

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606پیشگاهیرضاالبرز378

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607کلهرمحمودرضاالبرز379

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607الهوتی نرمیقیعلیرضاالبرز380

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614شاهیفاطمهالبرز381



تایید1397061013970614CCNA course2 router basicمشهدلوالهامالبرز382

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621حقانیمعصومه البرز383

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613فرزام رادکوروشالبرز384

تایید1397061713970621ILLUSTRATORرحمتیام کلثومالبرز385

تایید1397061713970621ILLUSTRATORگله بسیاریمهدیهالبرز386

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621حسینیفخرالساداتالبرز387

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627نان آورعفتالبرز388

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627نوفالحساراالبرز389

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621فالح مهر آبادیبهرامالبرز390

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620بیات پورعلیرضاالبرز391

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621امیر حسینیحسنالبرز392

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620احمدیمحمدرضاالبرز393

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620دهنویمحمودالبرز394

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621سیفیمرتضیالبرز395

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627ابراهیمی گرفمیسید جوادالبرز396

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627قاضی میر سعیدسید حمید رضاالبرز397

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627پازکیعبدالحسینالبرز398

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627گلی بیدگلیمحسنالبرز399

تاییدطراحی لوگو1397062413970627نادمفرزادالبرز400

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627ل کساییعلی البرز401

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704بهاگیرمرتضیالبرز402

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704دیر بازمحمد هادیالبرز403

تاییدکشت زعفران1397063113970703رنجبراسالمالبرز404

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703میرزاوندکامرانالبرز405

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704یزدیپروانهالبرز406

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkحسنیفاطمهایالم407

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607مرادینداءایالم4088

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606چراغیانمحمدایالم409

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607عسگریزهراایالم410

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606گل نظریمهتابایالم411

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614کارگرپروینایالم412

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614جهانپورعلیرضاایالم413

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614داورمریمایالم414

تایید تذهیب1397061713970621عبدیمریمایالم415

تایید تذهیب1397061713970621کاویانیطاهرهایالم416

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620جابرینادرایالم417

تاییداجرا و نظارت1397061713970620شبیبیفرهادایالم418

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621احمدیطاهرهایالم419

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620خوش خبرحمیدایالم420

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627هاشمیرامشایالم421

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620چراغیانمحمدایالم422

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620هواسیحسینایالم423

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621شفیعیمعصومهایالم424

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620رمضانیعلیمردانایالم425

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620قاسمیانمرتضیایالم426

تایید2مولد قدرت 1397061713970620مؤمنیمحمدایالم427

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627احمدیطاهرهایالم428

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627شفیعیمعصومهایالم429

تاییدخراطی1397062413970627موسوی نسبسیده پروین ایالم430

تاییدطراحی لوگو1397062413970627کارگرپروینایالم431

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627ذره الوارپورانایالم432

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627چراغیانمحمدایالم433

تاییدبنای سفت کار1397063113970704محسنیخدیجهایالم435

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704چولکیشمسیایالم436

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606بهفرکاظمبوشهر437



تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606بی باكمحمدرضابوشهر438

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606تنگستانیمحمد جاویدبوشهر439

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606محتجباعظمبوشهر440

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606هوشمندرضابوشهر441

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606شاهگلیفرشیدبوشهر442

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606غالمیاحمدبوشهر443

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613شیخیانیستارهبوشهر444

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614کشاورزیسید حسینبوشهر445

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614رسولی منفردعبدالحمیدبوشهر446

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614زنده ویامیدبوشهر447

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613باقریحسینبوشهر448

تایید1397061713970621ILLUSTRATORزارعیکبریبوشهر449

تاییداجرا و نظارت1397061713970620عموییغالمحسینبوشهر450

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621افرازهخیریبوشهر451

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621دالرامشهناز بوشهر452

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621شهنهداراببوشهر453

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627فخریشهنازبوشهر454

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620بی باكاصغربوشهر455

تایید2مولد قدرت 1397061713970620کشاورزیسید حسینبوشهر456

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627باقریحسینبوشهر457

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627شهریورمحسنبوشهر458

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627عموییغالمحسینبوشهر459

تاییدبنای سفت کار1397063113970704علی پورمحمدبوشهر460

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704اکبریوحیدبوشهر461

تاییدکشت زعفران1397063113970703شیخیانیستارهبوشهر462

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703سراجی زادهسکینهبوشهر463

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkزمانیمحمدحسنتهران464

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTحاجی مالمحمدطاهرساراتهران465

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTزمانی رادشرارهتهران466

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCجبلهعلی اکبرتهران467

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCحسینی پویامهدیتهران468

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCعبدالوندعلی رضاتهران469

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607نیک نیارقیه تهران470

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606حیدری محمدیمحمد رضا تهران471

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606مرادیذوالفقارتهران472

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607رفیعیرضاتهران473

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607غفاریفرهادتهران474

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606جعفریعلیرضاتهران475

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607بیت سیاحرودابهتهران476

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607بیکی ورزنهمحمد رضاتهران477

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607محبیرؤیاتهران478

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606یگانهعبدالحمیدتهران479

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607کاردرزهراتهران480

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607نصیر شعیبیفهیمهتهران481

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607کریم حقیپریساتهران482

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607قاسم پور لیالتهران483

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606بزرگ منشمحسنتهران484

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606عرفانیمحمدمهدیتهران485

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607مریدشاهرخ رضاتهران486

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607مشهدیمعصومهتهران487

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614پسیانحمیدهتهران488

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614میراحمدیزهرهتهران489

تایید1397061013970614DREAMWEAVERخداشناسسمیهتهران490

تایید1397061013970614DREAMWEAVERفیض آبادیلیالساداتتهران491

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012برومند خشکبیجاریفاطمهتهران492



تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613بقایی جلیل تهران493

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621رودکرمیمحسن تهران494

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621عرش وزانعلیتهران495

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621کوکبیحمیدهتهران496

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621جلیلیمهدیتهران497

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614کیانی خورستانیمریمتهران498

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614قشقاییرضاتهران499

تاییدسوخت نگاری1397061013970614قرایی نسبمحبوبهتهران500

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613متوسلیانمجتبیتهران501

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613معمرمحمودتهران502

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613جودیجعفرتهران503

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613حسینی پویامهدیتهران504

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614فعله کریعلی حیدرتهران505

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613مشهدیمعصومهتهران506

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614ابوطالبیوحیدتهران507

تایید تذهیب1397061713970621رضا زاده سفیدهفرزانهتهران508

تایید1397061713970621ILLUSTRATORفیض آبادیلیالساداتتهران509

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621کیانی خورستانیمریمتهران510

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620جامیموسیتهران511

تاییدبرش قطعات1397061713970621قشقاییرضاتهران512

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621اسماعیلیزهرهتهران513

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621نعیمیمحبوبهتهران514

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627جعفری زاویهمهدیتهران515

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620دالوندبهزادتهران516

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620حسینی پویامهدیتهران517

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621صادقی نیارکیمحمدرضاتهران518

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620دولتیفاطمهتهران519

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627بهزادیمرجانتهران520

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627ابراهیمیروح انگیزتهران521

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627رفیعیسید جلیل الدینتهران522

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627مطلبی نژادعلی اصغرتهران523

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627یگانهعبدالحمیدتهران524

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627احمدیسعیدهتهران525

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627زمانیانداودتهران526

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627صادقیمحمودتهران527

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627صادقی نیارکیمحمدرضاتهران528

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627زمانیمحمدحسنتهران529

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627کاظمی کردخیلیاکرمتهران530

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627معماریانماشااهللتهران531

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627اسدی فروتقهمحمدباقرتهران532

تاییدطراحی لوگو1397062413970627مشهدیمعصومهتهران533

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627سعیدیعباستهران534

تاییدمعرق چرم1397062413970627افتخاریرؤیاتهران535

تاییدمعرق چرم1397062413970627جلیلوندمریمتهران536

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627پیرمحمدزادهحسینتهران537

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627حیدری محمدیمحمد رضا تهران538

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627حسین زادهمحمودتهران539

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627زنگانهمهدیتهران540

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627مسافریمحمد رضاتهران541

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704نیک نیا رقیه تهران542

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704سلطانیمریمتهران543

تاییدبنای سفت کار1397063113970704اسدیعلیرضاتهران544

تاییدبنای سفت کار1397063113970704دیوارگرکاظمتهران545

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704باحقیقتعبدالغفورتهران546

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704خدامرادیمصطفیتهران547



تاییدکشت زعفران1397063113970703قشقاییرضاتهران548

تاییدکشت زعفران1397063113970703نیک جوپیوندتهران549

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704قاسم پور لیالتهران550

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703قاسمی خیر آبادیمهدیتهران551

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704ذوالقرنینفریباتهران552

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606یلمه علی آبادیاحمدرضاچهارمحال و بختیاری553

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606معادیخواهحکیمهچهارمحال و بختیاری554

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607شاه قلیان قهفرخیصادقچهارمحال و بختیاری555

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607اکبری بنیثریاچهارمحال و بختیاری556

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607خدیویفرزینچهارمحال و بختیاری557

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607تبریزیان بروجنیغالمرضاچهارمحال و بختیاری558

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607صالح ریاحی دهکردیاعظمچهارمحال و بختیاری559

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607صادقی فردپرویزچهارمحال و بختیاری560

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607امینیلیالچهارمحال و بختیاری6

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری561

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری562

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری563

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613سلیمانی فارسانیخاطرهچهارمحال و بختیاری564

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613همتی فارسانیمهریچهارمحال و بختیاری565

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613خسروی سوادجانیهاشمچهارمحال و بختیاری566

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری567

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613رستگارحسینچهارمحال و بختیاری568

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری569

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620عیدی زادهاصغرچهارمحال و بختیاری570

تاییدبرش قطعات1397061713970621کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری571

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621کوهی وردهکردیعلیچهارمحال و بختیاری572

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621زمانی سورشجانیرضاچهارمحال و بختیاری573

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621صادقی فردپرویزچهارمحال و بختیاری574

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621نجفی چالشتریعلیرضاچهارمحال و بختیاری575

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری576

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620تبریزیان بروجنی غالمرضا چهارمحال و بختیاری577

تایید2مولد قدرت 1397061713970620هاشمی دزکیهادیچهارمحال و بختیاری578

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری579

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627امینی لیال چهارمحال و بختیاری580

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704اسمعیلی دهکردیسمیراچهارمحال و بختیاری581

تاییدکشت زعفران1397063113970703نوروزی چلچهفاطمهچهارمحال و بختیاری582

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613رئیسی نافچیعبدالکریمچهارمحال وبختیاری583

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCاسدالهی خیبریرویاخراسان جنوبی584

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606سبزه جومحمدخراسان جنوبی585

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606قورچاییموسیخراسان جنوبی586

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607بخشنده جوانزکیهخراسان جنوبی587

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607زیركفرشتهخراسان جنوبی588

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606فرشادمهدیخراسان جنوبی589

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606چوپانیرضاخراسان جنوبی590

تایید2برق خودرو  1397061013970613برهانیرضاخراسان جنوبی591

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613فنودیوحیدخراسان جنوبی592

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613سنگچولی ثانیحسینخراسان جنوبی593

تایید1مولد قدرت 1397061013970613گویاسامانخراسان جنوبی594

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613سبزه جومحمدخراسان جنوبی595

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620طاهرپور کالنتریمحسنخراسان جنوبی596

تایید2مولد قدرت 1397061713970620غفاریحسینخراسان جنوبی597

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627سنگچولی ثانیحسینخراسان جنوبی598

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627رجبیسمیهخراسان جنوبی599

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606نبوی فردمهدیخراسان رضوی600

تاییدایسیوکیت1397060313970606ملکیان نیشابوری علی اصغر خراسان رضوی601



تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606شاکریمحمدخراسان رضوی602

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606نیک پورحمیدرضاخراسان رضوی603

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607مهدیزادهعلی اکبرخراسان رضوی604

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606انصاری مهرمحمدرضاخراسان رضوی605

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606عادلی بهارجوادخراسان رضوی606

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606موسویسید حسن خراسان رضوی607

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607عبدیراضیهخراسان رضوی608

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607جوادپورهایدهخراسان رضوی609

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606پاکدلمهدیخراسان رضوی610

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی611

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606ارجمندیخدیجهخراسان رضوی612

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606زارع پورالهامخراسان رضوی613

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607قربانی یاقوتیمریمخراسان رضوی614

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607خاکشوریزهرهخراسان رضوی615

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606شورابی ثانی سعیدخراسان رضوی616

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی617

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614شریفیزهرا خراسان رضوی618

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی619

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614عزیزی قومیمهینخراسان رضوی620

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613اسالمی زیدانلوسید ابوالفضلخراسان رضوی621

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی622

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613رسولینجمه بیگمخراسان رضوی623

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613رهنمافرنوشخراسان رضوی624

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621اسدی محمد مهدیخراسان رضوی625

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621نجفی یزدیمحمدخراسان رضوی626

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614عاصمیفرشتهخراسان رضوی627

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614فرازمندیمحسنخراسان رضوی628

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614تعظیمیمجتبیخراسان رضوی629

تایید2برق خودرو  1397061013970613خجسته الئینمجتبیخراسان رضوی630

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613ارجمند گرویجمیلهخراسان رضوی631

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614خاتمیمحمدخراسان رضوی632

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614ذاکری کالتفریدخراسان رضوی633

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613هدایتیحجتخراسان رضوی634

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614ایران منشمهرنوشخراسان رضوی635

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614حیاتیمحمدخراسان رضوی636

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی637

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614حاتمی قلعه صفاحسنخراسان رضوی638

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614سرابیان مقدمعلی اصغرخراسان رضوی639

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614واحدیسید رضاخراسان رضوی640

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613پرستارحجت الهخراسان رضوی641

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613پاکدلمهدیخراسان رضوی642

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613قندهاریمحمدرضاخراسان رضوی643

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614کوشکباغیمهدیخراسان رضوی644

تایید1مولد قدرت 1397061013970613فکوریعلیرضاخراسان رضوی645

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614اسدی قلعه نی لیلیخراسان رضوی646

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614عبدیطیبهخراسان رضوی647

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613فرازمندیمحسنخراسان رضوی648

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613یوسف زاده فهندرعلیخراسان رضوی649

تایید تذهیب1397061713970621مسئله گویانجوادخراسان رضوی650

تایید1397061713970621ILLUSTRATORصفائیآذرخراسان رضوی651

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620یزدان پورفاطمهخراسان رضوی652

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621شریفیزهراخراسان رضوی653

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620رضوی تبارحبیبخراسان رضوی654

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621عبدیطیبهخراسان رضوی655

تاییدبرش قطعات1397061713970621شادیاحمدخراسان رضوی656



تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621تقوی شهریسید رضاخراسان رضوی657

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621سلیمانیمهدیخراسان رضوی658

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620هدایتیحجتخراسان رضوی659

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620جهانی ناریمحمدخراسان رضوی660

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620شوقی الئینبهمنخراسان رضوی661

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621انتظاریرسولخراسان رضوی662

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621کوشکباغیمهدیخراسان رضوی663

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620جوریانجعفرخراسان رضوی664

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620محدثی عبدل آبادیمجیدخراسان رضوی665

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620عابدیانمتینخراسان رضوی666

تایید2مولد قدرت 1397061713970620پرستارحجت الهخراسان رضوی667

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620سینایی فرمحمدخراسان رضوی668

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621ذاکری کالتفریدخراسان رضوی669

تایید1397062413970627LOGOمحروقیسید امینخراسان رضوی670

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627رهنمافرنوشخراسان رضوی671

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627سیاوشیمریمخراسان رضوی672

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627جالئی پورمحمدخراسان رضوی673

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627صادق زادههاشم خراسان رضوی674

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627عباسیانمحمدخراسان رضوی675

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627خاتمیمحمدخراسان رضوی676

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627ترزالرضاخراسان رضوی677

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627عابدمحمدخراسان رضوی678

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627واعظیمهدیخراسان رضوی679

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627یزدان پورفاطمهخراسان رضوی680

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627نوبختمحمد تقیخراسان رضوی681

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی682

تاییدخراطی1397062413970627صبریحسنخراسان رضوی683

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627بابازادهنسرینخراسان رضوی684

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627پرتوزانقدیرخراسان رضوی685

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627خیاط باشیهادیخراسان رضوی686

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627محدثی عبدل آبادیمجیدخراسان رضوی687

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627اسماعیلی ثانیطیبه خراسان رضوی688

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627سعیدی اولگلثومخراسان رضوی689

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627سالمتی فرعبدالهخراسان رضوی690

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627اشرفیحسن خراسان رضوی691

تاییدمعرق چرم1397062413970627باقریفیروزهخراسان رضوی692

تاییدمعرق چرم1397062413970627شریفیزهراخراسان رضوی693

تاییدمعرق چرم1397062413970627عابدپور کاریزکیخدیجهخراسان رضوی694

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627قدمیاریمحمد جوادخراسان رضوی695

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627زنجانیمحمدجوادخراسان رضوی696

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704مرویفاطمهخراسان رضوی697

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703.رحمتیمحمدخراسان رضوی698

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703مروتی ساالنقوچزکیهخراسان رضوی699

تاییدبنای سفت کار1397063113970704محمدی مقدمحسینخراسان رضوی700

تاییدبنای سفت کار1397063113970704نیک محمدی حسینی ئیاسماعیلخراسان رضوی701

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704پرستارحجت الهخراسان رضوی702

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704خرسندکتلرعلمدارخراسان رضوی703

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703دانش بیانعلیخراسان رضوی704

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704رجائیاننرگسخراسان رضوی705

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703حیدرینداخراسان رضوی706

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی707

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703رحیمی تقی آبادعلیرضاخراسان رضوی708

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703غالمی طرقبهمهدیخراسان رضوی709

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703ملکیان نیشابوری علی اصغر خراسان رضوی710

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704شیفتهزهرهخراسان رضوی711



تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCاسکندریانعلیخراسان شمالی712

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607عبدیمحسنخراسان شمالی713

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606برزگرمهدیخراسان شمالی714

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607خاکستریوحیدخراسان شمالی715

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606حسین نیا مریم خراسان شمالی716

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607رزمیارولیخراسان شمالی717

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607حسن زاده جوشقانزهرهخراسان شمالی718

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607یزدانیمرتضیخراسان شمالی719

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicخاکستریوحیدخراسان شمالی720

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613عبدال زاده محمد خراسان شمالی721

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614منصوریامیرخراسان شمالی722

تایید2برق خودرو  1397061013970613نامیمسعودخراسان شمالی723

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614سعادتیوحیدخراسان شمالی724

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614گرایلوکیانوشخراسان شمالی725

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613رضائی حسینیسعیدخراسان شمالی726

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614عبدیمحسنخراسان شمالی727

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614مهدویبابکخراسان شمالی728

تایید1مولد قدرت 1397061013970613امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی729

تایید1397061713970621ILLUSTRATORکالته عربیالههخراسان شمالی730

تاییداجرا و نظارت1397061713970620شعبانیانابراهیمخراسان شمالی731

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621اکبریمعصومهخراسان شمالی732

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621جعفری ششتمداکرمخراسان شمالی733

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621جهانگردطاهرهخراسان شمالی734

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621رخشیراضیهخراسان شمالی735

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621رضائی نوعینجمهخراسان شمالی736

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی737

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621فیروزفاطمهخراسان شمالی738

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621لعل بهرام پورطاهرهخراسان شمالی739

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621منصوریانمیتراخراسان شمالی740

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621منصوریامیرخراسان شمالی741

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620رجبیرضاخراسان شمالی742

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620رمضانیاحمدخراسان شمالی743

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620صادقی مصطفیخراسان شمالی744

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621گرایلوکیانوشخراسان شمالی745

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620رستمیعلیرضاخراسان شمالی746

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621حسین پورمعصومهخراسان شمالی747

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621طهماسبیاعظمخراسان شمالی748

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620حجی پور مشهد طرقیمحسنخراسان شمالی749

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620رحیمیاحمدخراسان شمالی750

تایید2مولد قدرت 1397061713970620امیدیانشهاب الدینخراسان شمالی751

تایید1397062413970627LOGOرحیم زادهعلیخراسان شمالی752

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627رمضانیاحمدخراسان شمالی753

تاییدخراطی1397062413970627مهرابی وحید خراسان شمالی754

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627غالمیسعیدخراسان شمالی755

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703علیزادهحاتمخراسان شمالی756

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606رشیدیمصطفیخوزستان757

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCحسین پورمحمدخوزستان758

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCعوفیمحمدخوزستان759

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCیوسفیروح اهللخوزستان760

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607هاشم زادهلیالخوزستان761

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607آل موسیبی بی کبریخوزستان762

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607یزدیلیالخوزستان763

تاییدایسیوکیت1397060313970606ترحماسدالهخوزستان764

تاییدایسیوکیت1397060313970606عالی پور احمدیعلیخوزستان765

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606فرهادیزهراخوزستان766



تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606نژاد حسینیسید علیخوزستان767

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606رشید پورهوشنگخوزستان768

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607پوینده مهرایمانخوزستان769

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607سخاجوامیدخوزستان770

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606صالح نساجپوریاخوزستان771

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606کیانیاسحاقخوزستان772

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606احمدی نیافاطمهخوزستان773

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606بزرگیروزیتاخوزستان774

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606الهامیالههخوزستان775

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606صادقیافسانهخوزستان776

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607سیاهی خلفصغریخوزستان777

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607اسمعی پورهدیهخوزستان778

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607کیارسیتورانخوزستان779

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607نجاتیمیتراخوزستان780

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607یزدیشهینخوزستان781

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606محمد زمانی پورامیرخوزستان782

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606سیاحینصرهخوزستان783

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606بزرگ فربی تاخوزستان784

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606ناظریامینهخوزستان785

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607آل کثیرفرحانیایمانخوزستان786

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607بشیرنجفقلیحمیدهخوزستان787

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607غالم کشورزهراخوزستان788

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606سرخی زادهمحمد خوزستان789

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607معتقداردشیرخوزستان790

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607احمدی پورفریدونخوزستان791

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614پوربچاریعفیفهخوزستان792

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicحیدریالهامخوزستان793

تایید1397061013970614DREAMWEAVERعطایی نژادمرتضیخوزستان794

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613امیریمرتضیخوزستان795

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613طاهری نسبرائدخوزستان796

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613فرحان جزیرهنادرخوزستان797

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613فرحانیحسینخوزستان798

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613منیعاتعلیخوزستان799

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613نژاد حسینیسید علیخوزستان800

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621جمالیانروزیتاخوزستان801

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621حیاتیان نسبماشاءالهخوزستان802

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621حیدری فردسمیهخوزستان803

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612حسین پورمحمدخوزستان804

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612سرخی زادهمحمدخوزستان805

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612شوهانمهدیخوزستان806

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612عبودزادهجعفرخوزستان807

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612یوسفیروح اهللخوزستان808

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614شرع االسالم پورنوشینخوزستان809

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614هوریزهراخوزستان810

تایید2برق خودرو  1397061013970613شیرعلی نژادجان محمدخوزستان811

تایید2برق خودرو  1397061013970613کرکیعبدالرضاخوزستان812

تایید2برق خودرو  1397061013970613نورانیحسنخوزستان813

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613بنی سعدنهضتخوزستان814

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613صحنعلیمعصومهخوزستان815

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613عیسی وند محمودی زینبخوزستان816

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614داودیشهرام خوزستان817

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614میاحامیدخوزستان818

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614مفتوحلیالخوزستان819

تاییدسوخت نگاری1397061013970614احمدی ژاله خوزستان820

تاییدسوخت نگاری1397061013970614صادقیافسانهخوزستان821



تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613تفضلیناصرخوزستان822

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613غوابشیمحمدخوزستان823

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613البوغبیشفاطمهخوزستان824

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613حسین فیض الهمحمدخوزستان825

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613حقیقت وندحمیدخوزستان826

تایید1مولد قدرت 1397061013970613برومند مقدممحسنخوزستان827

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614یزدیلیالخوزستان828

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613حاتمی مقدمعذراخوزستان829

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613رشید پورهوشنگخوزستان830

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614بهروزهزهراءخوزستان831

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614پویاسمیراخوزستان832

تایید تذهیب1397061713970621غالمیزهرهخوزستان833

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620بزرگ فربی تاخوزستان834

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620نادر زادهیوسفخوزستان835

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621حیدریمژگانخوزستان836

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621صادقی دزفولیسیده سکینهخوزستان837

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621کیارسی توران خوزستان838

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620زهیری نسبکاظمخوزستان839

تاییدبرش قطعات1397061713970621حسینیمصطفی خوزستان840

تاییدبرش قطعات1397061713970621میاحامیدخوزستان841

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621کوتینداخوزستان842

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627دانش پرورحمیدخوزستان843

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627رضا آینه بندمحمدخوزستان844

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627عامریانمحمدخوزستان845

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627مفتوحلیالخوزستان846

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627محمدیشرارهخوزستان847

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620زیدیسیده زینبخوزستان848

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621اورشی محمودصالحیآذرخوزستان849

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621پویاسمیراخوزستان850

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621خادمیغالمخوزستان851

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621صنیعیعبدالحسینخوزستان852

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620افشار نیافرزادخوزستان853

تایید2مولد قدرت 1397061713970620برومند مقدممحسنخوزستان854

تایید2مولد قدرت 1397061713970620شیرعلی نژادجان محمدخوزستان855

تایید2مولد قدرت 1397061713970620کرکیعبدالرضاخوزستان856

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619البوغبیشفاطمهخوزستان857

تایید1397062413970627LOGOیوسفیروح اهللخوزستان858

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627نظریمانداناخوزستان859

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627افشار نیافرزادخوزستان860

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627قاسمی فرمجتبیخوزستان861

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627هاشمیسیده نگینخوزستان862

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627شاکریامینخوزستان863

تاییدطراحی لوگو1397062413970627غالمیزهرهخوزستان864

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627آراستهحمیدهخوزستان865

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627صادقی دزفولیسیده سکینهخوزستان866

تاییدمعرق چرم1397062413970627احمدیژاله خوزستان867

تاییدمعرق چرم1397062413970627رضائیسهیالخوزستان868

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704نفرسفید دشتیالهامخوزستان869

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703حقیقت وندحمیدخوزستان870

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703دانش پرورحمیدخوزستان871

تاییدبنای سفت کار1397063113970704بالیدهنرجسخوزستان872

تاییدبنای سفت کار1397063113970704حسین وندغالمرضاخوزستان873

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704افراسیابینوشینخوزستان874

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704ایزدپرست طهرانیالهامخوزستان875

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704آزادفرشتهخوزستان876



تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704بشیرخبازفریباخوزستان877

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704بیژن زادهزیورخوزستان878

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704پور جعفری بقالفاطمهخوزستان879

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704پیره حمید آبادیزهراخوزستان880

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704جعفریمرضیهخوزستان881

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704خادممریمخوزستان882

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704ژالهزیباخوزستان883

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704عیسوندزیبائیمهرنوشخوزستان884

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704غالم کشورزهراخوزستان885

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704فرخی عیسوندیفرزانهخوزستان886

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704الیاس زادهجبار خوزستان887

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704محمد زمانی پورامیرخوزستان888

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703داودی اهوازیموناخوزستان889

تاییدکشت زعفران1397063113970703مطیعی فرمنصورهخوزستان890

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703یزدیفلورخوزستان891

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkرجبیحبیبهزنجان892

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTمحمدیمینازنجان893

تاییدایسیوکیت1397060313970606بیگدلیهادیزنجان894

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606زنگنهمجتبیزنجان895

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606عباسیحسنزنجان896

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606مهدی پورمحمدزنجان897

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606حیدریکامرانزنجان898

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607زارعمهینزنجان899

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607عزیزیمهناززنجان900

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607معروفخانیخدیجهزنجان901

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607فقیه رادهمازنجان902

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607مقصودیمونازنجان903

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606تقیلوخالقزنجان904

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606قوجاخانلویعقوبزنجان905

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان906

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613خانیلیالزنجان907

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613منصوریمجتبیزنجان908

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613فقیه رادهمازنجان909

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614رجبیحبیبهزنجان910

تایید1مولد قدرت 1397061013970613سعیدی مقدمپرویززنجان911

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620دشتکیرحیمزنجان912

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621ندرلوزینبزنجان913

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621عزیزیمهناززنجان914

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621معروفخانیخدیجهزنجان915

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621مهدیونحیدرزنجان916

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620رازفرعلیزنجان917

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620فقیه رادهمازنجان918

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621شکوهینسرینزنجان919

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620زمانیحسینزنجان920

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620رضائیسعیدزنجان921

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619خانینرگسزنجان922

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627خانیلیالزنجان923

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627سلیمانیمحمودزنجان924

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627پور حیدری گز افرودیفاطمهزنجان925

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627خلجیفاطمهزنجان926

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627شجاعیطناززنجان927

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627قهرمانیمدینهزنجان928

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627معصومیفهمیدهزنجان929

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627ندرلوزینبزنجان930

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627اجاقی دوگاههسید عمرانزنجان931



تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627نظریعلیزنجان932

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704محمدیزینبزنجان933

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704اوصانلو فریبا زنجان934

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704شریفیرؤیازنجان935

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704عباسیون سیما زنجان936

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704میانداریرقیه زنجان937

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704قاسمینسیمزنجان938

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703دشتکیرحیمزنجان939

تاییدبنای سفت کار1397063113970704باقریمیثمزنچان940

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607ایوبیسیده طیبهسمنان941

تاییدایسیوکیت1397060313970606زینتیمحمد مهدیسمنان942

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606عمادیامیرسمنان943

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606مستخدمین حسینیمهدیسمنان944

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606عبدوسامیرسمنان945

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606اقوامیسید مصطفیسمنان946

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606حسن آبادیامراهللسمنان947

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606حسنیعادلهسمنان948

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614معصومیمهدیسمنان949

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613مرادیفاطمهسمنان950

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613حسینی پوزهراسمنان951

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614صفائی پورناهید سمنان952

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614نصرتیمصطفیسمنان953

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613حیدریاحمدسمنان954

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614عرب یارمحمدیفهیمهسمنان955

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614قربانی امیرابادمعصومهسمنان956

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613تندهمهدیسمنان957

تایید تذهیب1397061713970621بیطرفمهدیه ساداتسمنان958

تاییدبرش قطعات1397061713970621ابراهیمیعباسسمنان959

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621متقاعدسمیهسمنان960

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627شاهیمحمدرضاسمنان961

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620ابراهیمیمحسنسمنان962

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620وزیریمهدیسمنان963

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627فیض آبادیمنصورهسمنان964

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620یاوریحمیدرضاسمنان965

تایید2مولد قدرت 1397061713970620کطولیمحمدسمنان966

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619رضایی منش طاهرهسمنان967

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619مردانینداسمنان968

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627کمندیالههسمنان969

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627مردانینداسمنان970

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627امیدوارصدیقهسمنان971

تاییدمعرق چرم1397062413970627کشاورزفاطمهسمنان972

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627امینی درونهمحمدسمنان973

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704صفائیگل بانوسمنان974

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704قاسمیانمریمسمنان975

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704کطولیمحمدسمنان976

تاییدکشت زعفران1397063113970703مغنی دامغانیفرشتهسمنان977

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704عرب احمدیانیسهسمنان978

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704کسائیانگلنساءسمنان979

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704معروفیمعصومهسمنان980

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606ریگیاسدالهسیستان و بلوچستان981

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان982

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607میرحسنسیستان و بلوچستان983

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607ساالریزهرهسیستان و بلوچستان984

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان985

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان986



تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606اربابیمحمودسیستان و بلوچستان987

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606پنجه کهفریبرزسیستان و بلوچستان988

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607ابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان989

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607معینی زاده مهدی سیستان و بلوچستان990

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان991

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606معمر بامریمعصومهسیستان و بلوچستان992

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607جانبازیفاطمه زهراسیستان و بلوچستان993

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607شیبکطاهرهسیستان و بلوچستان994

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606خانی ادیمیسلطانعلیسیستان و بلوچستان995

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607شاهوزائیامنهسیستان و بلوچستان996

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicافشارینرگسسیستان و بلوچستان997

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicخسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان998

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicنامجومهدیسیستان و بلوچستان999

تایید1397061013970614DREAMWEAVERفقیر مقدم کهخاحسینسیستان و بلوچستان1000

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان1001

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012عبدالزهیعبدالغفورسیستان و بلوچستان1002

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613گزمه اعظم سیستان و بلوچستان1003

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان1004

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان1005

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان1006

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612کمحاجی امانسیستان و بلوچستان1007

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614میرحسنسیستان و بلوچستان1008

تایید2برق خودرو  1397061013970613برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان1009

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613ریگیرسولبخشسیستان و بلوچستان1010

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان1011

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان1012

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان1013

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613حقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان1014

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613حسین آبادیوحیدسیستان و بلوچستان1015

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613بابانژادرضائیفاطمهسیستان و بلوچستان1016

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613خانی ادیمی سلطانعلی سیستان و بلوچستان1017

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان1018

تایید1397061713970621ILLUSTRATORریگیر ابعهسیستان و بلوچستان1019

تایید1397061713970621ILLUSTRATORشیخ زادهویدا سیستان و بلوچستان1120

تایید1397061713970621ILLUSTRATORنامجومهدیسیستان و بلوچستان1121

تایید1397061713970621ILLUSTRATORنورزائیراضیهسیستان و بلوچستان1122

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621سرحدی مرادیآمنهسیستان و بلوچستان1123

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620ریگیاسدالهسیستان و بلوچستان1124

تاییدبرش قطعات1397061713970621شه میری لجیعبدالغنیسیستان و بلوچستان1125

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627بهادرزهی ملک آبادیجعفرسیستان و بلوچستان1126

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627پاکزاد ایوب سیستان و بلوچستان1127

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627پیری ابراهیم سیستان و بلوچستان1128

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627کریمزادهفیروزهسیستان و بلوچستان1129

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627کیخامحمدسیستان و بلوچستان1130

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627مهرابیحمیدرضاسیستان و بلوچستان1131

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627نوریاسماعیلسیستان و بلوچستان1132

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621محمودی رادحامدسیستان و بلوچستان1133

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان1134

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620حسین آبادیوحیدسیستان و بلوچستان1135

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620ناروئیعبدالحمیدسیستان و بلوچستان1136

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان1137

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان1138

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان1139

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان1140

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان1141



تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان1142

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620یاراحمدزهی عبدالواحد سیستان و بلوچستان1143

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620اریافرایوبسیستان و بلوچستان1144

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620واحدی طبسحامدسیستان و بلوچستان1145

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621کمحاجی امانسیستان و بلوچستان1146

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620خانی ادیمی سلطانعلی سیستان و بلوچستان1147

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان1148

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619سارانیریحانهسیستان و بلوچستان1149

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012ریکیمهریسیستان و بلوچستان1150

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627ریگیر ابعهسیستان و بلوچستان1151

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان1152

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627کیخاصدیقهسیستان و بلوچستان1153

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627معینی زادهصدیقهسیستان و بلوچستان1154

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627صمیمیحامد سیستان و بلوچستان1155

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627کیخامحمودسیستان و بلوچستان1156

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627واحدی طبسحامدسیستان و بلوچستان1157

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان1158

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان1159

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان1160

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703افشارینرگسسیستان و بلوچستان1161

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703میری مقدم کلوخیسمیه سیستان و بلوچستان1162

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704شاهوزائیحلیمهسیستان و بلوچستان1163

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704آریانفرحسینسیستان و بلوچستان1164

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704جانبازیفاطمه زهراسیستان و بلوچستان1165

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704شهرکی کمککبریسیستان و بلوچستان1166

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703کریمزادهفیروزهسیستان و بلوچستان1167

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704شاهوزائیآمنهسیستان و بلوچستان1168

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606حق شناسابوطالبفارس1169

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606زارعیمهتابفارس1170

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606میریامینفارس1171

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607شفیعیلیالساداتفارس1172

تاییدایسیوکیت1397060313970606کشاورزحسنفارس1173

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606جعفریامیرفارس1174

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606صفائیانمحسنفارس1175

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606اکبرینجمیهفارس1176

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606گرامیقمر رخفارس1177

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607خواجه ایعلیفارس1778

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607ابوالقاسمیپیمانفارس1179

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606کیانیحافظ فارس1180

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607ترنج زرپروانهفارس1181

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606اسکندریمحسنفارس1182

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606توکلیحمیدفارس1183

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606زمانی وکیل آبادیهادیفارس1184

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606کارازمامحمد رضافارس1185

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607سیاحنرگسفارس1186

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607عبدلیمهروشفارس1187

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607مشوشمحبوبهفارس1188

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606تقی زاده  الکانیفاطمهفارس1189

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606لطفی نژادعبدالهفارس1190

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606پشنگهزهرافارس1191

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606عباسیاحمدرضافارس1192

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606عباسیکاظمفارس1193

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607ابراریمهدیفارس1194

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607نجاتیفاطمه فارس1195

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607بذرافشانمجتبیفارس1196



تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607سعیدپورمحمدرضافارس1197

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606کوشکیمحمد میالدفارس1198

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607ادب پورخدیجهفارس1199

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607رفیعیفاطمهفارس1200

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607حسینیسیده فاطمهفارس1201

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614رحیم خانلیژیال فارس1202

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614عربزهرافارس1203

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012ترنج زرپروانه فارس1204

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012نجات الهیسید بدرالدینفارس1205

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012یزدان پناهلیالفارس1206

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613اکبریمحمدرضافارس1207

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613ایمنعلیرضافارس1208

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613توکلیحمیدفارس1209

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613ساداتسید شریففارس1210

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613غالمیعلیرضافارس1211

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621احمدیسارافارس1212

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621رضاییعلیفارس1213

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621صفائیانمحسنفارس1214

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621مؤذنیاعظمفارس1215

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612تاج پیکرزهرافارس1216

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612کوشکیمحمد میالدفارس1217

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614مستفیضیاعظمفارس1218

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613حسینیسیده فاطمهفارس1219

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613کریمیمیترا  فارس1220

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614زارععلیرضافارس1221

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614شریعتیاصغرفارس1222

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614شریعتی نسبمحمدفارس1223

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614موسویسید محمد باقرفارس1224

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614یعقوبی زاده فردسعید رضافارس1225

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614جوانبخت قهفرخیخاطرهفارس1226

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614حق شناسابوطالبفارس1227

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614دهقانیجمشیدفارس1228

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614مرادنژادحسینفارس1229

تاییدسوخت نگاری1397061013970614ضیایی نژادآمنهفارس1230

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613جعفریامیرفارس1231

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613محمدیسجادفارس1232

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613رستمی پورفرداردشیرفارس1233

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614سعیدپورمحمدرضافارس1234

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614عاشوریعلی اصغرفارس1235

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613ارجمندجاللفارس1236

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613راه پیمامهدیفارس1237

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614زمان زادهمحمدفارس1238

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613اکبرینجمیهفارس1239

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613دبیریالهامفارس1240

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614ایران منش سمانهفارس1241

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614غالمیهاشمفارس1242

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614غالمی شهرآبادیجلیلفارس1243

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614مرتضویمطهره ساداتفارس1244

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613باستان پورغالمرضافارس1245

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613پیش آهنگلیالفارس1246

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613قاسمیاحمدفارس1247

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614مسعودیعبدالکریمفارس1248

تایید1مولد قدرت 1397061013970613بذرگربهرامفارس1249

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614کوثریسکینه فارس1250

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614مردانیزهرافارس1251



تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614ابراریمهدیفارس1252

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614نجاتیفاطمه فارس1253

تایید تذهیب1397061713970621رفیعیفاطمهفارس1254

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620کوشکیمحمد میالدفارس1255

تایید1397061713970621ILLUSTRATORمردانیزهرافارس1256

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620ایمنعلیرضافارس1257

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620لطفی نژادعبدالهفارس1258

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621صفاییانزهرافارس1259

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621فتاحیمنتهافارس1260

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621خواجه ایعلیفارس1261

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621سالکیسمیراءفارس1262

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621مستفیضیاعظمفارس1263

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620جعفریامیرفارس1264

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620کریمیعبد الهفارس1265

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620وطن خواه باغسیاهیعبدالعلیفارس1266

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621تاجیکیسمیرافارس1267

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621مسعودیحسینفارس1268

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627ادب پورخدیجهفارس1269

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620کاظمی نیامصطفیفارس1270

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620نوح پیشهمجیدفارس1271

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620فرهادیفاطمهفارس1272

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620زراعت پیشهعلیرضافارس1273

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620رضائیعلیفارس1274

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620زارع پورحیدرفارس1275

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620قربانیابوالفضلفارس1276

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620کریمی نیامحمد صادقفارس1277

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620میرقادریسید علیرضافارس1278

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620خلف زادهقنبرفارس1279

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620فالحیغالمرضافارس1280

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620یوسفی فردرضافارس1281

تایید1397062413970627LOGOسالکیسمیراءفارس1282

تایید1397062413970627LOGOگوهری پورفردمهنازفارس1283

تایید1397062413970627LOGOنوح پیشهمجیدفارس1284

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012غالمیهاشمفارس1285

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627زارعیمهتابفارس1286

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627قاسمیاحمدفارس1287

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627نگهبانقاسمفارس1288

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627شورکیمحمد مهدیفارس1289

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627کوشکیمحمد میالدفارس1290

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627نگین تاجیامیدفارس1291

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627زارعسید هادیفارس1292

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627زارعیمحمودفارس1293

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627مرادی عملهچمرانفارس1294

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627مسروراعظمفارس1295

تاییدطراحی لوگو1397062413970627فرهادیفاطمهفارس1296

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627کریمیمیترا  فارس1297

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627یوسفیلیالفارس1298

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627فارسیعلیفارس1299

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627حبیبیفرامرزفارس1300

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627زراعت پیشهعلیرضافارس1301

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704کریمیفاطمهفارس1302

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703اکبریمحمدرضافارس1303

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703توکلیحمیدفارس1304

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703زمانی وکیل آبادیهادیفارس1305

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703غالمیعلیرضافارس1306



تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704سیاحنرگسفارس1307

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704عبدلیمهروشفارس1308

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704ایرانمنشسمانهفارس1310

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704عاشوریعلی اصغرفارس1311

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704ایمنعلیرضافارس1312

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704زارعیمحمودفارس1313

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704رجبیمهسافارس1314

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703زردشتمهدیفارس1315

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704مشوشمحبوبه فارس1316

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703صفریالهامفارس1317

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703رحیمیزیبافارس1318

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704حسینیسیده سارافارس1319

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607رحمنیلیالقزوین1320

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606رحمنیروح الهقزوین1321

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607محمد خانیعلی قزوین1322

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606رحمانیمجیدقزوین1323

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606طهماسبیمحمدعلیقزوین1324

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606فتاییامیدقزوین1325

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607قراخانیرحمنقزوین1326

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606آقاعلی خانیمریمقزوین1327

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606رحمانیامیدقزوین1328

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606طاهرخانیعلیقزوین1329

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614رحمنیلیالقزوین1330

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613اینانلوچرخلوسلمانقزوین1331

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614کریماییتورانقزوین1332

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613خسرو نژادعلیقزوین1333

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613اسمعیلیرضاقزوین1334

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620باقریحشمت الهقزوین1335

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621رحمنیلیالقزوین1336

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621طاهرخانیبهنوشقزوین1337

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620اسمعیلیرضاقزوین1338

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620ایوبیزهرهقزوین1339

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621طاهرخانیمهدیقزوین1340

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621محمد خانیعلیقزوین1341

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627رمضانیاکبرقزوین1342

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627طهماسبیمحمدعلیقزوین1343

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627فتاییامیدقزوین1344

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627نجف زادگانمحمدقزوین1345

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627ابراهیمیسیده لیلی قزوین1346

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627احسانگرحجتقزوین1347

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627غالمپورساراقزوین1348

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627رحمنیلیالقزوین1349

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627زرآبادی پورزهراقزوین1350

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703اینانلوچرخلوسلمانقزوین1351

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704رحمنیلیالقزوین1352

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607آدابی قمی نرگس قم1353

تاییدایسیوکیت1397060313970606پورمندرضاقم1354

تاییدایسیوکیت1397060313970606دهقانسعیدقم1355

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606برقعیسید فوادقم1356

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614چاوشی خاتمی لیال قم1357

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicهاشمیاکرم الساداتقم1358

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614قاسمی واشوریاعظمقم1359

تاییدسوخت نگاری1397061013970614امامینفیسهقم1360

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620ایوبیمحسنقم1361

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620باقریداودقم1362



تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620برقعیسید فوادقم1363

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620حاتمیوحیدقم1364

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621رضائیرضاقم1365

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620افتخاری پورحامدقم1366

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627دهقانسعیدقم1367

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627رضاییزینب الساداتقم1368

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704توسلیلیالقم1369

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704چاوشی خاتمیلیالقم1370

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCقانعیبهروزکردستان1371

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606جعفریکورشکردستان1372

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607سیدیارزوکردستان1373

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607پرنیاییفیروزهکردستان1374

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606افشاریانسهراب کردستان1375

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicساعدپناهکاك شوانکردستان1376

تایید2آزمایشگاه انگلیسی 1397061013970621اسدیمظفرکردستان1377

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614فوالدیاکبرکردستان1378

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613زارعیمحمدکردستان1379

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614افشاریرضاکردستان1380

تاییداجرا و نظارت1397061713970620فخریمیالدکردستان1381

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620کریمیطالبکردستان1382

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620مهرنیاجمالکردستان1383

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621عزیزیشیداکردستان1384

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627اسدیبیژنکردستان1385

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627حمیدیسیروانکردستان1386

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620افشاریانسهرابکردستان1387

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621امینی فرمحمدرضاکردستان1388

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620رضاییفرزادکردستان1389

تایید2مولد قدرت 1397061713970620رجبیفخرالدین کردستان1390

تایید1397062413970627LOGOلطفیمسعودکردستان1391

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012سیدیارزوکردستان1392

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627خوشنوازفاطمهکردستان1393

تاییدخراطی1397062413970627ساالریفریباکردستان1394

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627ایپکینسترنکردستان1395

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627فرجیخرامانکردستان396

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627مالکیسهیالکردستان1397

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627خورشیدیافشینکردستان1398

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627زردوییجبرییلکردستان1399

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703معظمیحکیمهکردستان1400

تاییدکشت زعفران1397063113970703طهماسبیفرزادکردستان1401

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkحسین زاده دهقانیفاطمهکرمان1402

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkدهقانیعلیکرمان1403

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkصفرزاده  پشترودیمریمکرمان1404

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkصفرزاده پشت رودیمهدیهکرمان1405

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTعاطفیفاطمهکرمان1406

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCارانسعیدکرمان1407

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607کافیرضاکرمان1408

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606کیان فردهوشنگکرمان1409

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607مولی زاده کارگرحسامکرمان1410

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607قائمیمهدی کرمان1411

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606جزینی زادهاکرمکرمان1412

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606اسفندیاری مهنیعلیکرمان1413

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606حسن شاهی راویزحسنکرمان1414

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606عبدالرحیمیمهدیکرمان1415

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606گهرگزیعلیرضاکرمان1416

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606مسعودیاحمدکرمان1418



تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606آرونحسینکرمان1419

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان1420

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606فرخیهادیکرمان1421

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607شهابی نژادسمیهکرمان1422

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607سالجقهفاطمهکرمان1423

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607هادیزادهمهدیهکرمان1424

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607صرافی نژاداشکانکرمان1425

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607فتاحیامینکرمان1426

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614شریفیسعیدهکرمان1427

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614نیکیانفروغکرمان1428

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان1429

تایید1397061013970614DREAMWEAVERسرحدی نژادزهراکرمان1430

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613خسرویمجیدکرمان1431

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614دوراندیشفهیمهکرمان1432

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614جعفرینادیاکرمان1433

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614صباغ کرمانیاللهکرمان1434

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614مولی زاده کارگرحسامکرمان1435

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621اسدیاراکرمکرمان1436

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621ایزدی همت آبادیرسولکرمان1437

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621آتش پنجهپیمانکرمان1438

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621تیموری فرمحسنکرمان1439

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621حسیبیملیحهکرمان13440

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621رشیدی ترشابریحانهکرمان1441

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621ستوده نژادملیحهکرمان1442

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621سعیدسید حسینکرمان1443

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621سیستانی بدوئیرضوانکرمان1444

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621شهیدی زرندیسمانهکرمان1445

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621صالحی علی کرمان1446

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان1447

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621عاقلی گوکیمعصومهکرمان1448

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621فرازمندفریدکرمان1449

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621فرزان پورامیدکرمان1450

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621فرهمندپژمان کرمان1451

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621کامیابی ساردوهادیکرمان1452

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621کریم زاده نگاریمجتبیکرمان1453

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621گروهی ساردوارسالنکرمان1454

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621گهرگزیعلیرضاکرمان1455

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621مستعلی زادهمعصومهکرمان1456

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621معین الدینیهادیکرمان1457

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621هاشمی نژادروح اهللکرمان1458

تایید(اجرا در استان کرمان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061013970621هنریهادیکرمان1459

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613زید آبادیمجیدکرمان1460

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614پورامینی مقدمعلیکرمان1461

تاییدE2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل1397061013970614محمدی هلل لومهدیکرمان1462

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614رکن الدینعلیرضاکرمان1463

تاییدسوخت نگاری1397061013970614انجم شعاعفاطمهکرمان1464

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614فتاحیامینکرمان1465

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613اکبریحامدکرمان1466

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613عباس زاده کوهبنانیعلیکرمان1467

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613محمودیاحمدکرمان1468

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614سمیعیسید علیکرمان1469

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614شیخیمرتضیکرمان1470

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614کیانیشیماکرمان1471

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613فرخیهادیکرمان1472

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614نصاریمحمدکرمان1473



تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614خضری نژادقرائینصرتکرمان1474

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620اکبریحامدکرمان1475

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620عباس زاده کوهبنانیعلیکرمان1476

تایید1397061713970621ILLUSTRATORموساییسیمیندخت کرمان1477

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620نصیریمهدیکرمان1478

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621سلیمانیهاجر کرمان1479

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621کمال الدینیامینکرمان1480

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620دهقانی سلطانیعباسکرمان1481

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620ثمره جاللییدالهکرمان1482

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620مسعودیمحسنکرمان1483

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621مهدیزادهسیدمجیدکرمان1484

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620گوریحسینکرمان1485

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620ترك زاده تبریزیعلیکرمان1486

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621اشرفی پورامیرکرمان1487

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621شهابی نژادسمیهکرمان1488

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620برهانیمهدیهکرمان1489

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620سلطانیاحمدکرمان1490

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621سلطانزادههادیکرمان1491

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620ارجمند قهستانی حسینکرمان1492

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620قاسمیامینکرمان1493

تایید1397062413970627LOGOترك زاده تبریزیعلیکرمان1494

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012رمضانی نژادفرشتهکرمان1495

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627رحمانی کوهبنانیملیحهکرمان1496

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627آرانحسینکرمان1497

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627علی محمدی عبداله ابادیعلیکرمان1498

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627قربانیعباسکرمان1499

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627قائمیمهدیکرمان1500

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627اسکندری نسباسحقکرمان1501

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627عرباسماعیلکرمان1502

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627مولی زاده کارگرحسامکرمان1503

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627ارجمند قهستانیحسینکرمان1504

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627کامیابی ساردوهادیکرمان1505

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704ابراهیمی کوهبنانیمهریکرمان1506

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704سالجقهفاطمهکرمان1507

تاییدبنای سفت کار1397063113970704جزینی زادهعلیکرمان1508

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704شفقتاحسانکرمان1509

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704انجم شعاعفاطمهکرمان1510

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704رنجبرمجیدکرمان1511

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704سعیدسید حسینکرمان1512

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704عباس زاده بارانیمدیحاکرمان1513

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704کاظمی پورنازیکرمان1514

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703اسالمی علی ابادی سهیالکرمان1515

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703امیریعباسکرمان1516

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703ساالرکریمیزینبکرمان1517

تاییدکشت زعفران1397063113970703سلمانی زاده ماهانیمحمد سعیدکرمان1518

تاییدکشت زعفران1397063113970703صادقی گوغریوحیدکرمان1519

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704رفعتی نصرت آبادیافسانهکرمان1520

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703شهابی نژادسمیهکرمان1521

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704صباغ زاده قصریاسماءکرمان1522

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkرضائی بی ابریعباسکرمانشاه1523

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTقنبریالههکرمانشاه1524

تاییدایسیوکیت1397060313970606پیریمسعودکرمانشاه1525

تاییدایسیوکیت1397060313970606سلطانی پورمظفرکرمانشاه1526

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606کریمیلقمانکرمانشاه1527

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606حاجی علیانیساداتکرمانشاه1528



تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606حاجی علیانیطاهرهکرمانشاه1529

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606حاجی علیانیمهوشکرمانشاه1530

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606حیدریبابککرمانشاه1531

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606ویسی مامومحترمکرمانشاه1532

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606احمدیسیروسکرمانشاه1533

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606کبودیفرزادکرمانشاه1534

تایید(مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی 1397060313970607معتمدپورالههکرمانشاه1535

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606خدامرادیمنصورکرمانشاه1536

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606مرادیاسماعیلکرمانشاه1537

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607مرادی مطلقادیبهکرمانشاه1538

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607مروجمریمکرمانشاه1539

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607نوریمژگان کرمانشاه1540

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612خدامرادیمنصورکرمانشاه1541

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614بیتاهمایونکرمانشاه1542

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397061013970614رسولی تبارشهریارکرمانشاه1543

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613بی باكبرزوکرمانشاه1544

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613لرزنگنهمحمدرضاکرمانشاه1545

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614هدایتی فربرزوکرمانشاه1546

تایید1مولد قدرت 1397061013970613پیریمسعودکرمانشاه1547

تایید1مولد قدرت 1397061013970613خان حسنی عثمانوندجوادکرمانشاه1548

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613حیدریبابککرمانشاه1549

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613منصوریزهراکرمانشاه1550

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613ویسی مامومحترمکرمانشاه1551

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614رادناصرپروینکرمانشاه1552

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614عبدل پورخانعلیبتولکرمانشاه1553

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614عظیمی پورمهوشکرمانشاه1554

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614کرمیلیالکرمانشاه1555

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614نیکرهیسودابهکرمانشاه1556

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620بهرامی زادهمحمدکرمانشاه1557

تاییداجرا و نظارت1397061713970620ایمانیمیثمکرمانشاه1558

تاییداجرا و نظارت1397061713970620صادقیروح الهکرمانشاه1559

تاییداجرا و نظارت1397061713970620محمدیانمژگانکرمانشاه1560

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621مرادیثناکرمانشاه1561

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620ابراهیمی دوشه هانا کرمانشاه1562

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621اشکفتی زنگنهفرحکرمانشاه1563

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621خاموشیپریدختکرمانشاه1564

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621کرجیسحرکرمانشاه1565

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621کرمیلیالکرمانشاه1566

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621معراجیساراساداتکرمانشاه1567

تاییدHDکار با دوربین 1397061713970621نیکرهیسودابهکرمانشاه1568

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620دلفانی ابباریکیفرشیدکرمانشاه1569

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620مرادیبهروزکرمانشاه1570

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620طاهرزادهفرزینکرمانشاه1571

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012رضائی بی ابریعباسکرمانشاه1572

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627قاسمی آزاد خانیشهالکرمانشاه1573

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627ظاهریشایانکرمانشاه1574

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627مبارکیمصطفیکرمانشاه1575

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627مرادیبرهانکرمانشاه1576

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627شریفیاسفندیارکرمانشاه1577

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627عزتی فیضسمیهکرمانشاه1578

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627مرادیادیبهکرمانشاه1579

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627هاشمیمریم الساداتکرمانشاه1580

تاییدطراحی لوگو1397062413970627نصیرمنشرضاکرمانشاه1581

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627حیدریفرهمندکرمانشاه1582

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627رستمیحسینکرمانشاه1583



تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627خدامرادیمنصورکرمانشاه1584

تاییدبنای سفت کار1397063113970704لرستانیمهدیکرمانشاه1585

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704ریزه وندیالههکرمانشاه1586

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1397063113970704فخریگوهرتاجکرمانشاه1587

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704هدایتی فربرزوکرمانشاه1588

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703نظریکبریکرمانشاه1589

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1590

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTدامیدهمحمدباقرکهگیلویه و بویراحمد1591

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1592

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1593

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607ظهرابی اصلفریباکهگیلویه و بویراحمد1594

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606همتیمهتابکهگیلویه و بویراحمد1595

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606بهامین پیلیعلیکهگیلویه و بویراحمد1596

تایید(اپراتوری وبرنامه نویسی )سیستم کنترل زیمنس  -  3/ 1 سطحCNCتراش 1397060313970607خورشیدی بیدسردرهعلی اصغرکهگیلویه و بویراحمد1597

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1598

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607چیره نژادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1599

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1600

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607ترابیسهیالکهگیلویه و بویراحمد1601

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607رشیدی جهان اباد هاشمکهگیلویه و بویراحمد1603

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1604

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614دامیدهمحمدباقرکهگیلویه و بویراحمد1605

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614باقریزینبکهگیلویه و بویراحمد1606

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614قاسمیانعمرانکهگیلویه و بویراحمد1607

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614کرمیظاهرکهگیلویه و بویراحمد1608

تاییدسوخت نگاری1397061013970614نیک بینصفانهکهگیلویه و بویراحمد1609

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613جهانیاناحمدکهگیلویه و بویراحمد1610

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614عزیزیصمدکهگیلویه و بویراحمد1611

تایید1مولد قدرت 1397061013970613محمدپورترابذبیح الهکهگیلویه و بویراحمد1612

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620عادلیراضیهکهگیلویه و بویراحمد1613

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621حیدریصدیقهکهگیلویه و بویراحمد1614

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621رضاییزینبکهگیلویه و بویراحمد1615

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد1616

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620سلیمانی پورسیدنیماکهگیلویه و بویراحمد1617

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621هدایت ناصرآبادمریمکهگیلویه و بویراحمد1618

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620جهانیاناحمدکهگیلویه و بویراحمد1619

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1620

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621حسینی موردرازطاهرهکهگیلویه و بویراحمد1621

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621روانگردمحمدکهگیلویه و بویراحمد1622

تایید2مولد قدرت 1397061713970620فریدونی برز آبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1623

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627نیک اقبال سی سختیرعناکهگیلویه و بویراحمد1624

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627شمشیریزهراکهگیلویه و بویراحمد1625

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627حسن زادهمجیدکهگیلویه و بویراحمد1626

تایید(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر 1397062413970627عبدالخانیفریدهکهگیلویه و بویراحمد1627

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627افراسیابیعلیکهگیلویه و بویراحمد1628

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1629

تاییدمعرق چرم1397062413970627رضاییزینبکهگیلویه و بویراحمد1630

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627اروینرضاکهگیلویه و بویراحمد1631

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704آقاییپریوشکهگیلویه و بویراحمد1632

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1633

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704عبدالخانی فریده کهگیلویه و بویراحمد1634

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704موسویحکیمهکهگیلویه و بویراحمد1635

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704تقوائی نیاسیداحسان اهللکهگیلویه و بویراحمد1636

تاییدروشهای ارائه مطلب1397063113970704شمشیری منصورخانیزینبکهگیلویه و بویراحمد1637

تاییدکشت زعفران1397063113970703رزمخواه مهدیکهگیلویه و بویراحمد1638

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606رمضانی سربندانمرتضیگلستان1639



تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607فضلیسمیهگلستان1640

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606پناهیعبدالغفارگلستان1641

تایید2سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1397060313970606متکیعلیگلستان1642

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607بهرام زادهعبدالحکیم گلستان1643

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607صحراییجبراییلگلستان1644

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606نکاحیایمانگلستان1645

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606اراززادهکمال الدینگلستان1646

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606حسینیسیدرضاگلستان1647

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607جمال لیوانیعظیمه گلستان1648

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607عبدالهیمحترمگلستان1649

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607فالحمهربانوگلستان1650

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606بلیمرادگلستان1651

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614بادیفرشتهگلستان1652

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613رمضانی سربندانمرتضیگلستان1653

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613هرندیحسنیهگلستان1654

تایید1آزمایشگاه زبان انگلیسی 1397061013970621دولتی نودهفرشتهگلستان1655

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614خدادادیمحمدگلستان1656

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614قربانعلیمحمدگلستان1657

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614مال علی اکبر یزدیعباسعلیگلستان1658

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614کده ایحمزهگلستان1659

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613قره جانلومهدیگلستان1660

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613نوروزیعلی اکبرگلستان1661

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613فرجیعلیگلستان1662

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1663

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613حسینی باالجادهسیدقربانگلستان1664

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613صحرائیجبرائیلگلستان1665

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613نجف زادهفرهادگلستان1666

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614مسعودیابراهیمگلستان1667

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613مزیدیحمیدرضاگلستان1668

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613شاهدوستمهرانگلستان1669

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620بیصوتمحمودگلستان1670

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620جاللی نژادحمیدگلستان1671

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620کیش حضرت سلطاناحمدگلستان1672

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620مزیدیحمیدرضاگلستان1673

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627حسینیاشرف الساداتگلستان1674

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627هاشم زائیمهدیگلستان1675

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627فضلیسمیهگلستان1676

تاییدخراطی1397062413970627کیاءاعظمگلستان1677

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627دالوری نژادمحمد گلستان1678

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627جهان تیغعلی اصغرگلستان1679

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627حجازی نژادسید حسنگلستان1680

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627پاویزمنصورگلستان1681

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704بهادرانیگانهگلستان1682

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704درویشیسعیدهگلستان1683

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704غفاری رادآزادهگلستان1684

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703جرجانینادرگلستان1685

تاییدکشت زعفران1397063113970703کریمی رادمعصومهگلستان1686

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704پلنگیلطیفهگلستان1687

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704کلته ئیآی نازگلستان1688

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTمیالنیعلیرضاگیالن1689

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607احمدی وانگاه آمنهگیالن1690

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607المئیعلیرضا گیالن1691

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607تقی پورسامرهگیالن1692

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607جاهدی زیگساریمریمگیالن1693

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607شرفیسیده ثریاگیالن1694



تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606داداشیان دیزگاهیکورشگیالن1695

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606عزت پناه گشتیحجتگیالن1696

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607حسین زاده کاسانیلیالگیالن1697

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607محمدحسینی قاضیانیاشرفگیالن1698

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607ندافیانمجتبیگیالن1699

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607هاشمی فومنیمحمد ابراهیمگیالن1700

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607شمالیآیداگیالن1701

تاییدتوسعه دهنده برنامه اندروید1397060313970607فتحی میاردانمریمگیالن1702

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606ناطقیحسنگیالن1703

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607خراسانی رادسیده فاطمهگیالن1704

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606ابراهیمیخسروگیالن1705

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606لطیفیمهیارگیالن1706

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606نجف پور الرسریسهیلگیالن1707

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614مصطفی پورسسمسیلیالگیالن1708

تایید1397061013970614DREAMWEAVERاحمدی وانگاهآمنهگیالن1709

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613پور محمدسمانهگیالن1710

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613کارجویاننسترنگیالن1711

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1712

تاییدسوخت نگاری1397061013970614نوغان پرور جاللیآذرگیالن1713

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614آذریانفرزادگیالن1714

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613خاصه خان  دلخوشاسماعیلگیالن1715

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613خوشقدماسماعیلگیالن1716

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613شاکر قصابسرائیمحسنگیالن1717

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613نجات رسولیبهزادگیالن1718

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614حیدری شلمانیعلی اکبرگیالن1719

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614حاجی کریماحیاگیالن1720

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614عزیزی سرملیزهراگیالن1721

تایید تذهیب1397061713970621نوغان پرور جاللیآذرگیالن1722

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620عرفانیانایوبگیالن1723

تایید1397061713970621ILLUSTRATORبابائیمحمود رضاگیالن1724

تاییداجرا و نظارت1397061713970620مشعوفعلیگیالن1725

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621بخشندهسیدرضاگیالن1726
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تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627حداد مومنیمرضیهگیالن1728

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620معبود مژدهیاسمعیلگیالن1729

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621تقی پورسامرهگیالن1730

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621جاهدی زیگساریمریمگیالن1731

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621شرفیسیده ثریاگیالن1732

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620فداییرقیهگیالن1733

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620قاسمیفتح الهگیالن1734

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619برومند خاجانیپروینگیالن1735

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619جوادی نیاصومعه سرائیسیده لیالگیالن1736

تایید1397062413970627LOGOپاکدلعلیرضاگیالن1737

تایید1397062413970627LOGOسلیمی الیزئیعلیرضاگیالن1738

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012برزگرمجیدگیالن1739

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627حیدری خلسریمرضیهگیالن1740

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627خانجانی طالکوئیزهرهگیالن1741

تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627زمانیعباسگیالن1742
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تاییدکارگاه صنایع چوب  (نت)اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 1397062413970627یزدانی صفتصادقگیالن1744

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627پور محمدسمانهگیالن1745

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627دژاکامسید اسمعیلگیالن1746

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627چربدست گسکریرضاگیالن1747

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627فتحی میاردانمریمگیالن1748

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627قربانی پنچاهوحیدگیالن1749



تاییدخراطی1397062413970627امینی رادرامینگیالن1750

تاییدخراطی1397062413970627ناطقیحسنگیالن1751

تاییدطراحی لوگو1397062413970627افضلیمرجانگیالن1752

تاییدطراحی لوگو1397062413970627شادفلک دهیمحدثهگیالن1753

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627محمد پورتسیهامیرگیالن1755

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627رحمتی طوالرودپائینشهرامگیالن1756

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627قاسمیفتح الهگیالن1757

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627رحیمیکامبیزگیالن1758

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703چربدست گسکریرضاگیالن1759

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703خلیلی رادنیماگیالن1760

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703سلیمانی تازه آبادیژالهگیالن1761

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704صفری نژادشهربجارینسیماگیالن1762

تاییدکشت زعفران1397063113970703شریف نیا بیجارپسمهدیگیالن1763
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تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkمدیریسهیاللرستان1765

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTگودرزیمحسنلرستان1766

تاییدادیوس مقدماتی1397060313970607خادمیکبرالرستان1767

تاییدایسیوکیت1397060313970606قنبر پوررضالرستان1768

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606وفائی مقدمسیدصادقلرستان1769

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606نورعلیسعیدلرستان1770

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607امیدیفریبالرستان1771

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607جودکی نژادعلیلرستان1772

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607داودیعلی محمدلرستان1773

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607قربانیرسوللرستان1774

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607گودرزیفاطمهلرستان1775

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606عالی پورمهردادلرستان1776

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606نیریحسینلرستان1777

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607قلیانچیمعصومهلرستان1778

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606کشاورزکاظملرستان1779

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606ذوالفقاریافشینلرستان1780

تایید1397061013970614DREAMWEAVERحسن زادهالهاملرستان1781

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012رشیدیمهرنوش لرستان1782

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012قاسمیمعصومه لرستان1783

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012مرادی سبزوارنیلوفرلرستان1784

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614کهزادیهادیلرستان1785

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614هادی پورمعصومهلرستان1786

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614گودرزیمحسنلرستان1787

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614پارسامحمد رضالرستان1788

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614محمودیسعیدلرستان1789

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614محمودیسعیدلرستان1790

تاییدسوخت نگاری1397061013970614یونسیزینبلرستان1791

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613جابری شهریمحمد رضالرستان1792

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1397061013970613وفائی مقدمسیدصادقلرستان1793

تایید1مولد قدرت 1397061013970613جودکی نژادعلیلرستان1794

تایید1مولد قدرت 1397061013970613یاراحمدیغالمرضا لرستان1795

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613دلفانفیروزلرستان1796

تایید1397061713970621ILLUSTRATORقاسمیمعصومه لرستان1797

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621ایواززینبلرستان1798

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621رجبی سمیه لرستان1799

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620قاییدرحمتیعبدالرضالرستان1800

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620داودیعلی محمدلرستان1801

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620فزونگریمجیدلرستان1802

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620گودرزیوحیدلرستان1803

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620هوشمندیحسنلرستان1804

تاییدطراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد1397061713970621حدادیزهرالرستان1805



تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621بهمنیعلیلرستان1806

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012حیدریفهیمهلرستان1807

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627داودیهمایونلرستان1808
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تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627وفائی مقدمسیدصادقلرستان1812

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627ساریابوالفضللرستان1813

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627ساریمهدیلرستان1814
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تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606گیلمحمدمازندران1816

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606مصطفویعلیمازندران1817

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606سوداگریان امیریمجیدمازندران1818

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1397060313970606محمدی خارکشیصدیقهمازندران1819

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606خیرخواه کفشگریحامدمازندران1820

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606رضایی بشلیمهدی مازندران1821
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تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606اکبرزاده روشنغالمرضامازندران1825

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606جبرئیل زاده سوالمحمدرضامازندران1826

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606سیرادقی کیساریمطهرهمازندران1827

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607کلبادی نژادخدیجه مازندران1828

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607ساحلیسعیدمازندران1829

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606طاهریانسعیدمازندران1830
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تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606مشتاقیانعزت اهللمازندران1833

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1397060313970607پرفروغحمید مازندران1834

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613ابراهیمیمیترامازندران1835

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613خاتمیمولودمازندران1836

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613رحیمی تاکامیبهروزمازندران1837

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613فخرآبادی پورسمیرامازندران1838

تاییداجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی1397061013970613نوریغالمرضامازندران1839

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613فتحیسید حمیدمازندران1840

تایید2برق خودرو  1397061013970613وجدانی بیدرونیبابکمازندران1841

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614شریفیانندا بیگممازندران1842

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614عاشوریرؤیامازندران1843

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614گل پیکررادامیر حسینمازندران1844

تاییدسیستم ترمزمعمولی1397061013970613عباسیمحمد رضامازندران1845

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613کوثری لنگریمسلممازندران1846

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613مصطفی پورصادقمازندران1847

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613عبدیمجتبیمازندران1848

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613ساداتیان شورکائیسیدجوادمازندران1849

تاییدمبلمان صفحه ای- طراحی و ساخت دکور اتاق خواب1397061013970613وهاب زادهمهدیمازندران1850

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613طاهریانسعیدمازندران1851

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613خادمیانمنیرهمازندران1852

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614اسماعیلیبهمنمازندران1853

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620پورعباس کتی سریحمیدمازندران1854

تاییداصول کاشت داشت  برداشت گیاهان داروئی1397061713970620منتظریشایانمازندران1855

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620فتحیسید حمیدمازندران1856

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621ابراهیمی کیاسریرقیهمازندران1857

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621افراسیابیمرضیهمازندران1858

تاییدآموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر1397061713970621شریفی کیاسریسلیمهمازندران1859

تاییدبرش قطعات1397061713970621دشتیجلیلمازندران1860



تاییدبرش قطعات1397061713970621مصطفویسید علیمازندران1861

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627قوی کوتنائیالهاممازندران1862

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627مختاریمهنازمازندران1863

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1397061713970627والییمحمودمازندران1864

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621قدیری ساروییفاطمه صغریمازندران1865

تاییدتدوین با پریمیر1397061713970621هادویمعصومهمازندران1866

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621زارعحمیدرضامازندران1867

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620بهادریمحمد مهدیمازندران1868

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621حشمتیمیثممازندران1869

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627ساداتیان شورکائیسیدجوادمازندران1870

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620ارشادیانکورشمازندران1871

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620اسدی لموکیرضا مازندران1872

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620طاهریانسعیدمازندران1873

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620فخرآبادی پورسمیرامازندران1874

تاییدفنون راهنمای مسافر1397061713970620میرباقریسیدحامدمازندران1875

تایید2مولد قدرت 1397061713970620محمدپورشکتایی محمودمازندران1876

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621قاسم پورمهدیمازندران1877

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621نوریغالمرضامازندران1878

تایید1397062413970627LOGOطاهریانسعیدمازندران1879

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012حسینیسید مجتبیمازندران1880

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012معافیمحمدمازندران1881

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627جعفری تیرتاشیرمیسامازندران1882

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627فتحیسید حمیدمازندران1883

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627خانپورکاظممازندران1884

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627باقریعباسعلیمازندران1885

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627رضایی بشلیمهدی مازندران1886

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1887

تاییدخراطی1397062413970627ابراهیمیمیترامازندران188

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627خلیلیمحسنمازندران1889

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627رحیمی تاکامیبهروزمازندران1900

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627منصوری نیاسید صادق مازندران1901

تاییدطراحی لوگو1397062413970627پزشکیافشینمازندران1902

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627وهاب زادهمهدیمازندران1903

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627براری اطاقسرامحمدرضامازندران1904

تاییدمعاینه فنی خودرو1397062413970627فالح بادلیآرشمازندران1905

تاییدبنای سفت کار1397063113970704حسین زاده مقدماعتمادمازندران1906

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703نوریغالمرضامازندران1907

تاییدکشت زعفران1397063113970703اکبرزادهرضامازندران1908

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703جعفری تیرتاشی مینا مازندران1909

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703جهانگیری کلثوم مازندران1910

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703خالقی رستمکالئیفاطمهمازندران1911

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703رضوی کلجاهی گوهر مازندران1912

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703صدرالساداتی بابلی فاطمه مازندران1913

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703عبادیانمینا بیگممازندران1914

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397063113970703یخکشی فرزانه مازندران1915

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkخلیلی درمنیالهاممرکزی1916

تایید+                              1397060313970607CompTIA - Networkغالمیبانومرکزی1917

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTعطاریانشهیده خاتونمرکزی1918

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607میرزائیفاطمهمرکزی1920

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606مومنیعلیمرکزی1921

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606نوبختغالمرضامرکزی1922

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606رستمیحمید رضامرکزی1923

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606احدیسمانهمرکزی1924

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606صفریآمنهمرکزی1925

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606عباسی زولهزینبمرکزی1926



تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606کریمی آشتیانیمریممرکزی1927

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606حیدریجاللمرکزی1928

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606امینیاحمدمرکزی1929

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606بزم آمونحمیدمرکزی1930

تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606شاکریحامده مرکزی1931

تاییدمدیر فنی آسانسور1397060313970606غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1932

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614مشایخی کرهرودیمریممرکزی1933

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicخلیلی درمنیالهاممرکزی1934

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicغالمیبانومرکزی1935

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicکریمی آشتیانیمریممرکزی1936

تایید1397061013970614DREAMWEAVERتوکلیمهرانمرکزی1937

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613عطاریانزهرامرکزی1938

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613مالمیررضامرکزی1939

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613اکبری دوخواهرانیحلیمهمرکزی1940

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1941

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614سعیدیگلبرگمرکزی1942

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613مرادیمسعودمرکزی1943

تاییدطراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا 1397061013970614یادگاریحسینمرکزی1944

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1397061013970614حسنی رباط ترکیسمیرامرکزی1945

تایید(مجازی  –غیرحضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن 1397061713970621سعیدیگلبرگمرکزی1946

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621قاسمی پورمریممرکزی1947

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621کمال آبادیفاطمهمرکزی1948

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621عبدالحسینیمهدیمرکزی1949

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620واحدعباسمرکزی1950

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1951

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620رستمیحمید رضامرکزی1952

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620زارعیرضامرکزی1953

تایید(حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی 1397061713970619حقانیسمیهمرکزی1954

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627عطاریانزهرامرکزی1955

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627احدیسمانهمرکزی1956

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627اکبریمیثممرکزی1957

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627اذریانزهرامرکزی1958

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1959

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627بختیارفریبامرکزی1960

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627حسینیمهدیمرکزی1961

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704اذریانزهرامرکزی1962

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703رفیعینسرینمرکزی1963

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704آزادیمژگانمرکزی1964

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704صفریآمنهمرکزی1965

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703خلیلی درمنیالهاممرکزی1966

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704توتونیمریممرکزی1967

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703بیاتمیثم مرکزی1968

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703حسینیمرتضیمرکزی1969

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703دانایی فردمهدیمرکزی1970

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703شاهمیرزالومحمدمرکزی1971

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606شریفییوسفهرمزگان1972

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTباقرنژادنازنینهرمزگان1973

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCدهقانی سلطانیامیرهرمزگان1974

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCسهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1795

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607محمدیعایشههرمزگان1976

تاییدآموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور1397060313970606حسن ن ژادمحمد ابراهیمهرمزگان1977

تایید(مجازی-غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 1397060313970607لطفیمجتبیهرمزگان1978

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607قاسمی رضوانمهدیهرمزگان1979

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1980

تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1981



تاییدطراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای1397060313970606یزدانی پورابراهیمهرمزگان1982

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607سلیمانیآرزوهرمزگان193

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607حقیقتکبریهرمزگان1984

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606جلیلیابراهیمهرمزگان1985

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607عسکری پورحسن آبادسمیههرمزگان1986

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607قاسمی نژاد رائینیمریمهرمزگان1987

تایید(1)نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1397060313970614زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1988

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614لطفیمجتبیهرمزگان1989

تایید2برق خودرو  1397061013970613امیدواریفرزادهرمزگان1990

تایید2برق خودرو  1397061013970613جلیلیابراهیمهرمزگان1991

تایید2برق خودرو  1397061013970613ذاکریحسینهرمزگان1992

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614قاسمی پورافشارافسانههرمزگان1993

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614مرادعلی زادهعبداالمینهرمزگان1994

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613احمدیداریوشهرمزگان1995

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397061013970613تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان1996

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1397061013970614ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1997

تایید1مولد قدرت 1397061013970613امانیرضاهرمزگان1998

تایید1مولد قدرت 1397061013970613حاج محمدیآیتهرمزگان1999

تاییدنورپردازی و کنترل نور صحنه1397061013970614سلیمانیآرزوهرمزگان2000

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان2001

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620سیستانیکیومرثهرمزگان2002

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620صادقی نژادمهدیهرمزگان2003

تاییدبرش قطعات1397061713970621جمالیحجت الههرمزگان2004

تاییدبرش قطعات1397061713970621قاسمی رضوانمهدیهرمزگان2005

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621راشدی نسبزبیدههرمزگان2006

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620امانیرضاهرمزگان2007

تاییدطراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی1397061713970620احمدیداریوشهرمزگان2008

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620رئیسیحسینهرمزگان2009

تایید1397062413970627LOGOحسینیسیدعلی اصغرهرمزگان2010

تایید1397062413970627LOGOرضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان2011

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627آرایشیعقوبهرمزگان2012

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627معین نیاکاظمهرمزگان2013

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627مرادعلی زاده عبداالمینهرمزگان2014

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627بهنامیاصغرهرمزگان2015

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627پسندی پورسولمازهرمزگان2016

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627دهقانی سلطانینرجسهرمزگان2017

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627محمدیعایشههرمزگان2018

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627دهقانی سلطانیامیرهرمزگان2019

تاییدسیستم اعالم حریق  1397062413970627سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان2020

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627اطالعفوزیههرمزگان2021

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627سیستانیکیومرثهرمزگان2022

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627صادقی نژادمهدیهرمزگان2023

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627فریدونفرحامدهرمزگان2024

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627کمالیعلی اصغرهرمزگان2025

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703احمدیداریوشهرمزگان2026

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397063113970703تقی زاده فردسیدمحسنهرمزگان2027

تاییدکارآفرینی مقدماتی1397063113970703معین نیاکاظمهرمزگان2028

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703مرادعلی زاده عبداالمینهرمزگان2029

تاییدظرفشویی  رومیزی   ) 9تعمیر لوازم خانگی گردنده  )1397060313970606چوبکیانسیدمحمدهمدان2030

تایید1397060313970607JAVA SCRIPTکرمیمهنازهمدان2031

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607آزادی منشطاهرههمدان2032

تاییدبرنامه ریزی تولید1397060313970606سلیمانیمرتضیهمدان2033

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1397060313970606سهرابیرضاهمدان2034

تاییدروشهای ارائه مطلب1397060313970607حدیدیمهدیهمدان2035

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1397060313970606شاهسوندیرسولهمدان2036



تاییدطراحی فضای سبز مقدماتی1397060313970606حق پرستمناهمدان2037

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1397060313970607زرین وفاعلیرضاهمدان2038

تاییدقالیبافی مقدماتی1397060313970607بزرگنسرینهمدان2039

تاییدمالتی پلکس خودرو های تجاری 1397060313970606مؤمنیمسعودهمدان2040

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614ازادی منشطاهرههمدان2041

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614لطفیانمریمهمدان2042

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicاحمدی حشمتیهنسرینهمدان2043

تایید1397061013970614CCNA course2 router basicمرادینرگسهمدان2044

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613قاسمی ارادتشهالهمدان2045

تاییدآبگرمکن دیواری گازسوز1397061013970613وزینی افشارمصطفیهمدان2046

تاییدآشنایی با سیستم های اعالم سرقت        1397061013970612شاهسوندیرسولهمدان2047

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1397061013970614خوش نیتپریساهمدان2048

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614مکاری همدانیناصرهمدان2049

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613سرمدی علیخانیرسولهمدان2050

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت از محیط زیست عمومی 1397061013970614آقائی ساالرآبادیامیرهمدان2051

تاییدسوخت نگاری1397061013970614عباسیمعصومههمدان2052

تاییدسوخت نگاری1397061013970614گودرزیزهراهمدان2053

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613علیمرادیرضاهمدان2054

تایید(5s)نظام آراستگی محیط کار 1397061013970613ملکیحسینهمدان2055

تاییدالبسه بیمارستانی1397061713970621بیرامیمریمهمدان2056

تاییدتنظیم فرمان1397061713970620موالزادهمحمد تقیهمدان2057

تاییدجیره نویسی دام و طیور با رایانه1397061713970620الیاسیعلیرضاهمدان2058

1397061713970621امیریامیرحسینهمدان2059
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621آذرطوسسعیدهمدان2060
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621آروانهفاطمههمدان2061
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621بیاتی اصلشهنازهمدان2062
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621پاروندپوریاهمدان2063
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621حدیدیمهدیهمدان2064
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621حسینیمجتبیهمدان2065
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621دوستخواهحمیدهمدان2066
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621رضائی صابرمهدیهمدان2067
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621رنجبردارسعیدهمدان2068
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621شاکریاردشیرهمدان2069
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621شریف فربهارههمدان2070
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621شریفی تراباعظمهمدان2071
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621صفریعلیهمدان2072
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621فاطمی یارسعید همدان2073
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621قاسمی ارادتشهالهمدان2074
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621مرادیلیال همدان2075
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید



1397061713970621مسکینیسید حسنهمدان2076
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621همایونفرحامدهمدان2077
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

1397061713970621هوشمندی شجاعامیرهمدان2078
اجرا )(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 

(در استان همدان
تایید

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621بهرامی مهرحمیدهمدان2079

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627حسنیمعصومههمدان2080

تاییدطراحی پیشرفته1397061713970627زندیلیال همدان2081

تاییدطراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف 1397061713970620نجفیمصطفیهمدان2082

تایید PIDکنترل فرایندهای صنعتی 1397061713970620موسویسیدپرویزهمدان2083

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620کریمیاحمدهمدان2084

تاییدمدیریت موتور دیزل پیشرفته1397061713970620نگینیمحمدهمدان2085

تاییدنرم افزار لومیون1397061713970620طاهریامیدهمدان2086

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621چراغی وشمحمد مهدیهمدان2087

تاییدنقشه خوانی صنعتی1397061713970621کرمیعلیهمدان2088

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012اوقانسمیراهمدان2089

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012حامیانسمیراهمدان2090

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012عابدیآرزوهمدان2091

تایید  1397062413970627MCSA: Installing and Configuring Windows Server2012فریدنیامجیدهمدان2092

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1397062413970627گمارمرضیه همدان93

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627قاسمی ارادتشهالهمدان2094

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627آل طاهاسید مسعودهمدان2095

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627شریف فربهارههمدان2096

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627مرادطلبمحمدهمدان2097

تایید(مقدماتی) دو فرکانسه GPSآموزش 1397062413970627فتحیان راسخعلیهمدان2098

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627آذرطوسسعیدهمدان2099

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1397062413970627قربانی بهادرمسعودهمدان2100

تاییدخراطی1397062413970627اسد بیگیمهدیهمدان2101

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627عبداله پورحسنهمدان2102

تایید در صنایع چوبCorelDrawکاربرد نرم افزار 1397062413970627معبودیهرمزهمدان2103

تاییدمعرق چرم1397062413970627سهرابی فردفرحنازهمدان2104

تاییدنگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مقدماتی1397062413970627هوشمندی شجاعامیرهمدان2105

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704ترابیانپورانهمدان2106

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704نجاتیطیبههمدان2107

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704سماقیمهریهمدان2108

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704مرادی سیارعصمتهمدان2109

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704بهروانمعصومه همدان2110

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704آروانهفاطمههمدان2111

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704فیوضیطاهرههمدان2112

تایید(با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب 1397063113970704گودرزیزهراهمدان2113

تاییدB مقدماتی 1397060313970606PLCصالحعلیرضایزد2114

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607جهانی پورلیالیزد2115

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607شورابیوجیههیزد2116

تایید   (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1397060313970607شیر محمدی بهادرانصدیقهیزد2117

تاییدتعمیرات گیربکس اتوماتیک شش سرعته خودروهای هیوندا و کیا1397060313970606جعفریمحسنیزد2118

تاییدProtiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار 1397060313970606انتظاری زارچکاظمیزد2119

تاییدتیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب1397060313970606ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد2120

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607جهانبانی اردکانیحسینیزد2121

تایید(ها و مشاغل  پیش نیاز برای کلیه رشته)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار 1397060313970607رشیدی احمدآبادیحسینیزد2122

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607کاظمی پورزهرایزد2123

تایید(ویترای)کار روی شییشه در طراحی داخلی 1397060313970607میرطبائیسید محمدیزد2124

تاییدمعرق مفهومی1397060313970607دهقانی تفتینرگسیزد2125

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614جهانیعصمتیزد2126

تایید(بازیافت مواد) کیف دوزی 1397061013970614جهانی پورلیالیزد2127



تایید1397061013970614SQL SERVER 2012استبرقیصدیقهیزد2128

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012رفیعی مجومرداعظمیزد2129

تایید1397061013970614SQL SERVER 2012فتاحی اردکانیاعظمیزد2130

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613بهارستان تفتیسکینهیزد2131

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613دهقانی فخرآبادحلیمهیزد2132

تاییداصول بهداشت در صنایع غذایی1397061013970613قدکیمریمیزد2133

تایید(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 1397061013970614انصاری رکن آبادیسمیهیزد2134

تایید(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع 1397061013970613بیکیعلیرضایزد2135

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613بیدکیمریمیزد2136

تاییدتعمیر و سرویس چرخهای گلدوزی و خانگی1397061013970613شیر محمدی بهادرانصدیقهیزد2137

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1397061013970614باقیان یزدمرجانیزد2138

تاییدسوخت نگاری1397061013970614صمصام آبادمزرعه آخونداعظمیزد2139

تاییدشبکه های صنعتی پروفی باس1397061013970613ابوئی مهریزیمحمد علییزد2140

تایید(غیرحضوری- مجازی )شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی1397061013970614فتاحی اردکانیمصطفییزد2141

تاییدطراحی سیستم های خورشیدی1397061013970613حسینی ده آبادیمحمد رضایزد2142

تایید تذهیب1397061713970621معصومیالهامیزد2143

تایید دوربین های مدار بسته 1397061713970620غفوری احمدآبادیایمانیزد2144

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620چاکرالحسینیحمیدیزد2145

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1397061713970620حاجی ده آبادیمحمدعلییزد2146

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621دانشور مروستنجمهیزد2147

تایید(گریت )پارچه سازی تزئینی 1397061713970621سلطان عطارزهرهیزد2148

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621تفکری بافقیسیمایزد2149

تاییدروشهای ارائه مطلب1397061713970621فتوحی بافقیعظیمهیزد2150

تاییدشناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها1397061713970621محمدی بغدادآبادیامیدیزد2151

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621جاللیفریبایزد2152

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621حسین زادهمحمدرضایزد2153

تاییدکار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان1397061713970621کاظمی پورهاشم آبادیزهرایزد2154

تایید17مبحث - مقررات ملی تاسیسات ساختمان1397061713970620دهقانزاده بافقیمجیدیزد2155

تایید1397062413970627LOGOصالحعلیرضایزد2156

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1397062413970627زارعین علی آبادفرشتهیزد2157

تاییدمقدماتی- کاربردی تاسیسات- الکترونیک1397062413970627علیشاهیوحیدرضایزد2158

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1397062413970627فتوحی بافقیعظیمهیزد2159

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627جهانبانی اردکانیحسینیزد2160

تاییدMATLABآشنایی با نرم افزار 1397062413970627حاجی ده آبادیمحمدعلییزد2161

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627پوردهقانی فراشاهاحمدیزد2162

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1397062413970627فاتحی فیض آبادمجیدیزد2163

تاییدتکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل1397062413970627حیدری عباسعلی یزد2164

تایید(مقدماتی  )تکنیک ها و ترفند های  فتوشاپ  1397062413970627دهقانزاده بافقیمجیدیزد2165

تاییدچیدمان در منازل مسکونی1397062413970627مزیدی شرف آبادیسمانهیزد2166

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627تفکری بافقیسیمایزد2167

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627زارع زاده بغدادآبادخدیجهیزد2168

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627شورابیوجیههیزد2169

تاییددوخت لباس های کشی1397062413970627صادقی بخیمهدیه یزد2170

تاییدمعرق چرم1397062413970627دهقانی تفتینرگسیزد2171

تایید( STMسری ) Armمیکروکنترولر    1397062413970627راستیمحمدرضایزد2172

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1397062413970627پارسائیانسید رضایزد2173

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704افضلی سردسیرآزیتایزد2174

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704عزیزی ابرقوئیپروانهیزد2175

تایید)متد مولر(الگو ساز و دوخت کت و پالتو 1397063113970704مشتاقیان ابرقوییاعظمیزد2176

تاییدبافت گلیم روی کوزه های سفالی یا گلدان1397063113970704رضاییمریمیزد2177

تاییدبنای سفت کار1397063113970704دهقانی اشکذریمحمدحسینیزد2178

تایید(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل1397063113970704جاللیفریبایزد2179

تایید(Module T.AL.3)جوشکاری تیگ بر روی آلومینیوم 1397063113970704مهاجری هراتمجیدیزد2180

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704طباطباییزهراالساداتیزد2181

تایید(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل1397063113970704موحدیمنصورهیزد2182



تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704حکیمی میبدیژالهیزد2183

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704زارعشاهیفاطمهیزد2184

تایید(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 1397063113970704عظیمیوحیدهیزد2185

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703کرمیحمید رضایزد2186

تایید(2پیشرفته سطح ) REVIT ARCHITECTUREنرم افزار 1397063113970703میرطبائیسید محمدیزد2187

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


