
نمره کتبيکد ملينامنام حرفهحوزهنام شهر

26694494840خداشهری حسینی  محمدهادی *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

26499478450خسرو باب مرسانه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

26590815917رودی رشته اکبری زینب(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264994784510خسرو باب مرسانه* دوز شلوار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

566003212513جهانگیربنماران محمد1 درجه بند ارماتور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267020120213.2کسمائی رضاعلی شایان* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

630922843915فر آریان باقر *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267912538115سری چنه میرزاده سیدهادی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267031934315پارسادلیوند فرزین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270026912815نوذری مرتضی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262031242617پورریک پاک بشیر *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

516011721017پاشکم شکری سینا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

266000325417محرمانی حسنی طاهره(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270028117917.5لیالکوهی بازبند حسین امیر *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267032416919.8افزانی گل زاده حسین سینا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268028177219.8زاده حسن مهال(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263032104520لمر پور رستم اله روح* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

8228552720مروستی توانگر صدیقه(دانش و کار) Freehand کارور(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262051641220طوالرودی فرجی  عرفان *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261984905520رضائی فرزام* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

258091882520پیربستی حمیدی محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268032261420لیما ؼالمی نگین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267032863622مالسرائی قویدل محمدرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270028846722.5نالکیاشری محله پایین نژاد محمدعلی حسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

146708519722.5خواه وطن داریوش* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570972033123رزداری بابایی حمداله *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265025422123ابراهیمی نژاد سمیرا2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

265025067423شیرکوهی سفیدی  شایان1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

267032896223ملتی صالح* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

261996192023چکامه مازیار *SQL Server، Access اطالعاتی بانک کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261015044123لطافت هاّاى(وار ٍ داًػ)تؼویروار اتگرهىي دیَاری (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

264994806140مزجین یاقری  مجیدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

264994806123مزجین باقری مجیدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

569003413423امانی رضا محمد* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

569000102323لیفکوئی عبدی مرتضی(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

220066110123.3چنیجانی اکبرنیا حمیدرضا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264024707725نوکنده پور هادی ارش *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270003804525پورشلمانی رفعتی ایمان* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261994428725مالزمی  بهمن* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



262051210725باالده میرزایی پویا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630009025625پنجی رضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

270029239125دلخوش پورعلی سبحان *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270029688525کله پلت جعفری سیدمحمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261009198225عبادالهیان عرفان* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270848959325ابراهیم حاج فرحمند علی2 درجه صافکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261993396125رحیمی علیرضا* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

268028177225زاده حسن مهال *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267023150026پابزن سمیرا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

569010157526.4کناری راسته صفائی علیرضا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

569008375526.5نصیرمحله یوسفی سارا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262041233126.64فریمانی فاتحی مهدی *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261000146026.7زمانی ثمین*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264977709527گلیجان رحمانی ابراهیم(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630008672027یحیائی حسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

270995747727پسندر  رضا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

516004585627ملکسری عباسی فاطمه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

273921561427تکتاز محمدرضا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

269031541627میرزازاده هاجر2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266017018527.5اهنک جواد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270994697127.5لیلی الت درخشان حمزه2 درجه بنزینی سواری اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود
266022214227.5اتراّیوی صاتر خعوخی ؼایعتِ *(E-Citizen)ؼْرًٍذ الىترًٍیىی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

267032574228کالشمی مروتی مجید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265024941229موالئی کشاورز آتنا2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

273026114129.7ػلی پَرلعىَ هْذیًصة ٍتؼویر وَلرّای گازی پٌجرُ ای ٍاظپیلت(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

270021257629.97شلمانی پورحسین  اسماعیل(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270020611829.97بارکوسرایی پیرخندان علی(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570991638230پشته لک محمودی اکبر *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261926844330انوشا  الهامزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

516011490430گسکری امیر مقدم حسین امیر* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

266027001530رودخانی گشت قربانی امیرحسین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

518973663630برمچی روشن ربابهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

266931004430آبادی حسین سرفراز  رقیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263117304130شیرپور رقیه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267028350030زیکساری داداشی ساسان(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

516011685030سرایی چاله ؼیابی سعید* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

261997890430فرخ سولماززنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267032995030کیازاده  سینا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266020940530نژادخسروآبادی قوسی علی *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



262047012930علیزاده علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

298046578130دورجون زاده علی فرهاد* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570006377830محمودی کیوان *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2013796630بدابی جوانمرد ماهان* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261014663930عاطفی محمد* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630009315830خادمی معین محمد *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267031575530هندخاله محرمی محمدحسین* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

264023666030کچلک داداشی  مهدی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270025880030جدانوکری ؼالمی  مهدی(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270028634030اخوان مهدی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

569933409231خطیبائی سمیعی میثمE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261014886032مسعودی میالد* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264021358132.5پورخداداد پوریا *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630008794832.5پور حسن محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266000861233احمدانی کاس پور قربانی الیاس(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630009634333تاش کوره قنبرزاده جواد *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267962594333اللمی ارسالنی حسین(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

263060774733جمشیدی سکینه* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264964735333کوهی نژاد اسمعیل عادلهخروجی و ورودی

270023153833سلوش قربانی علی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

556052120533پیرانی سیاه عبداللهی ؼزالهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262019971933ًادری فرؼتِ(وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

630009286033زاده قلی جواد محمد *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267024297933صیقالنی رحیم ساجدی محمدرضا(دانش و کار) خانگی سوز گاز وسایل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267919374133صیقالنی بافکر نطاق میثمای دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

2457431733زنجانی یعقوبی یاسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270025534833.3شبرنگ حسین امیر(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

265014739333.3آذرپور علیرضا* داخلی معماری طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

258052529733.3دوسالده رحیمی مصطفی(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

258074250633.3گورابی دقتی مهدیه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

1192052133.4هیرزادگاى ظویِ ظادات*2ًازن دٍز زًاًِ درجِ (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

263154493533.5ریک موسوی اکبر(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

339274448433.5احمدسرائی دلجوئی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268025579835پور صادق فائزه *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266031240035الدمخی زیرانی محمدحسین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262047065135طولی ضمیری مصطفی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266025306435شکالگورابی احمدی میالد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265019903236حنیفی سجاد(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265009035936سندسی تیموری مینا سیده(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان



7742503036ابراهیمی مریم(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262053390236نیساچائی برومند مهران2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

489019972136.3حسینی  مهسا ه سید *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

653956205536.7طالکوئی یزدانی فرنگیسازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

273028562837ػلی ًصاددهَچالی زّرارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

267003255937زاده سیفی سبحان(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

570941930337چاالن گیل زارع هللا عزیز(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264024179637ولدی پورقلی  فاطمه(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

7895055437شلمانی حقیقی نژاد قاسمی  مجید(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261013982937.5دریابیان بابک* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270028733937.5دریاسری محمدنژاد سام *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270003406637.5خمسه فرازنده صابردو درجه خودروی برق کار تعمیر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود
569007548537.5وریویاى صیمالًی ػلی *(E-Citizen)ؼْرًٍذ الىترًٍیىی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

266019576537.5خداشهری اخوان محمود(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262047065137.5ضویری طَلی هصطفی*دریل وار ٍ ارُ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

266026200437.5کناری راسته زاده احمدی مهدی(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630008977038پارسامهر اصؽر علی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268022546539گیالکجانی طاهری حسین2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268025692139صدیقی محمد3DMAX افزار نرم با معماری طراح(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630006355039پور جوادی معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267031414739.6خاله هنده پورباقری مهدی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268013595439.96آقاجانی جواد *2 درجه مردانه پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262036509039.96جوکندان عیاسی شایان *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266010650940نژادملسکامی یوسؾ امیدگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266025738840گشتی واحدی امیرحسین(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266025184340علیسرائی یعقوبی امیرحسین* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

267029315840سیاپیرانی فکر روشن امیرمحمد(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

264014796140نوروزی آرمین *1 درجه ساز اسکلت(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264020279040پور ولی صیاد پرهام* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

569003181140بدابی زاده رجب پیمان(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265009229740حاجی پور هادی تهمینه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان
569989561240رضائی زردواهی حعي *(E-Citizen)ؼْرًٍذ الىترًٍیىی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

267942130240رفتکی انیسه حمید(دانش و کار) 1 درجه کار سنگ(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

270014545340نیا ناصری حمید* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270021793440پیرکوهی یار علی  رضا *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

272165112940دریاسری پور عباسقلی رضا2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261009227140ظیاُ ظَّا زّرا2ًازن دٍز زًاًِ درجِ (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

569008644440نیکوکار سجاد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266028424540پور رمضان  سروش(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266012747640زیدهی قنبری سعیدPLC با صنعتي کنترل هاي سیستم اجراي(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



265011165840نژاد اوتاری سمانه(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

153257527040فرد موسوی سیدبالؼت(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266994738740پسی گوراب زاده یحیی معصومه سیده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268029100140الکالیه رضائی عادل *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

271035018140ارباستان رمضانی علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273023720840صفری پیٌچاُ فاطوِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

264994806140مزجین یاقری  مجیدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630009119840باباخواه علی محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

630009578940پورگوابری حسین محمود *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

146740283440بیگ مرتضی *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

490142256140نوده ناقلی مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266012294640تاشک معین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

570925334040مالل پورشعبانی مقصود(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

631006878440باقرزاده مهدی *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

630009566540رضائی مهدی *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

516936786440کلنگستانی قربانی مهدی(3 درجه) ساختمان نقاش عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

261939849540ظیذ فالح هیر ػثاضوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

145136283840میرزانق بابازاده میالد* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

269160389140قنبرنژاد نسیبه* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266007875041خداداددارباؼی فرزادE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

594965085942حسینی هانی(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264008095442.9سرائی احمد قویدل بیتا *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630009785443نژاد سعید امیرحسین *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266000975943گشتی مقدم صفرائی آمنه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

267029355743مرکیه اعتمادی  پیام(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267942278343عسکرپور جعفر* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

630008652643ابوالقاسمی رضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

630009036143سویری اسماعیلی رضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268005696543سویری پناه کاظم رضا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569008375543نصیرمحله یوسفی سارا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265992738343فروتن  سجاد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

271031221243بوئی بند اشرؾ امیرحسین سید(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264023267343شریفی مظفر سینا *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

263177310143آذرامین عبدهللا *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

518886222043خواچکینی نژادی رضائی فاطمهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

518891692443چپرپردی صدیقی فرزانهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2013796643بدابی جوانمرد ماهان(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264994806143مزجین باقری  مجیدخروجی و ورودی

259261827943قربانی محمدرضاگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه



258052529743دوسالده رحیمی مصطفی(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

258121066443ظَاری هْذی2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

264021346643آبکنار کار داس مهدیه *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

265030357343مرادی مهرانا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265027464643گلنکشی پور صادقی مهری(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

395050187843قیاسی مینا2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

518008733343.29برمچی کشاورزی فاطمه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

570956019743.29بیگزاده محسنی مهرنوش(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270021644143.3نفبائی سیدحسین* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

44097419443.3اقدم داوطلب عرشیا1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261989837443.4جوکندان رحیمی سمیه(دانش و کار) Flash MX کارور(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

631981555844کرباسرایی شاهنظری شهربانو(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265981868144چناربنی رمضانی فتانه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261014119144.4حیذرزادُ ظپْر2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261009006444.4هىاًی ظپیذ2ُ درجICDLِرایاًِ وار (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

262028561545یگانی حسین* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

666031090845اسمرود مهری رضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

268028775445میرحسینی علی سید *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268026137245هاشمی رحمان سونا سیده* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266986163645لولمانی رادخواه فرشاد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266992474345مرکیه زاده پورعلی محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268029555245جلیلی مهران *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273015707746ششکلی ؼمخوار بهنامگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

259083240046طالمی ویلول حمیدرضاگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265021372846افتخاری  ریحانه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

516000078146زادی چپه جمالی زبیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

266025425746پامساری پور میرزا  زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

49062452946رحیم عباس(3درجه) اهنی پروفیل ساز پنجره و در عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

267032567146سسمسی نجفی علیرضا(دانش و کار) دیواری ابگرمکن تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266016039246نهاد نیک  فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

431117767446زمانی محمد* داخلی معماری طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

266021869246مسجدبری احمدی  مهریزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

267007086846ساری سه زاده حاجت  نسیبهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264020005446.2جیفرودی عامری  آروینWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264008095446.2سرایی احمد قویدل بیتا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268019095546.2ؼالمی علیرضا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518008733346.2برمجی کشاورزی  فاطمه(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

267032879246.2کناری راسته ؼالمی فرزین* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266026515146.5پیرانی سیاه قدیمی زهرا2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



266022589346.5هفتخوانی قلیزاده مهرداد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270008153646.62کوهی سبزکارلیله راضیهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270965079746.62نیا منصوری راضیه* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270015599846.62القانی کشمیری زهرازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259599479446.62بیجارپس رضائی سمیه سیده* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

44083082646.62جاللوند میرزاجانی  عطیه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262033956146.62سرا خطبه دفتری فرشاد *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

37180300446.62لنگرودی پور وجدان مهسا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259263059746.7شیخانی صالحی لیالازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259379098947بازاری خمام میرزاده حسنای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

273873026447ػاؼَر زادُ هلل وائی رلیِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

273022752047یَظفی وتؽصت آتاداى زّراارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

569007548547صیقالنی کریمیان علی(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273006583047رجثی توی چال فاطوِ ارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

569010768947حسنی پور فاطمه* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266003414147کرمی فاطمهحجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

93819884147کویشاهی ساجدی  علی محمدخروجی و ورودی

1577083447نیاکو صیاد  مرضیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

163017408447نی رستمی  مریمای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630998183847رمضانی مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268029799747.5عاشورنژاد ایمان *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262036262847.5طالش اشرؾ پگاه سیده *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261017918947.5قاسمی صدؾ *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270027908547.5شلمانی روحی عرفان *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569004985947.5هرادی طالماًی هْیي *(E-Citizen)ؼْرًٍذ الىترًٍیىی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

269160389147.5قنبرنژاد نسیبه(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630009304248گوابری اسماعیل نژاد قاسم حسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

264019470470رباط پیش حسینی  سامانSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

264019470466پیشرباط حسینی  سامانMINI PLC LOGO اندازی راه

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر
 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )
264019470448پیشبرات حسینی سامان

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2271004600849.95چشناسر پیروی حمید

630008925850درفشی اسماعیل *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267007634350بیدارصحراگردعربانی الههSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270025289650جاللوند مسلمی  امیرمحمد(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266927651250گورابی مهرورزآالله امین(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264010518350ثمرین شهابی امینه *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630008541450املشی پور بخشی ایمان *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

264929135450نژاد مکاری آذرای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر



631005493750اربوسرا زاده حسنعلی آرمان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267008498250شنبه سه حیدری آزیتازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264008713450خورسندی طاهر بهروزخروجی و ورودی

259536754450یَظف زادُ تْويوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

262039523250وش نیک پدرام *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262049209250ثابت پرستوزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270005576450نورمیرزاشلمانی پروانه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

263167339550میانکوه شادکام پویان* کار اره و کار دریل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269116666150قدیمی  پیمان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570991462250روشنده بابائی پیمان(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258033454850محمدی جعفربربری گیر چانه و گیر خمیر کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266023853750گشتی دارابی جوادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266023853750گشتی دارابی جواد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270020140150پور رمضان حسن2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270025323150فتیده خواه ابدی  حسین(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267008217350پورتنیانی رضا  رضا حمید* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

516000583850خانالری دانیال(3درجه) اهنی پروفیل ساز پنجره و در عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

270864329050بری کلید کریمی رسول2 درجه بنزینی سواری اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

630008375650سویری پرنده رضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

270014952150جوشن  رضوان* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266025300550کمسری احمدیان رقیه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264983862050کچلکی عسکری ریحان*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570007948850سرا جنبه نیکجوی ریحانه* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262036117650زاده عباس زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570004686550محمدنژادنوکاشتی زهرا(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

569008375550نصیرمحله یوسفی سارا(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

570009540850خاى احوذی ظاهاى*دریل وار ٍ ارُ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

268025958050پور باقی ساناز2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

517937997050پیرکوهی سهرابی ستاره(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

559993270250بختیاری سلماز1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

570978897150لتومی نصیری  سهیال2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270989454850جعفرپور سیدحسن* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259389969750جوپشتی رسولی رقیه سیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

270941719750بارکوسرایی متکلمی  ریحانه سیده(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264022921450نودهی خلیلی ساناز سیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630008142750سرکله نصیری  سینا(دانش و کار) معماری کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270024452450جاللوند پاشاپور سینا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265955847750دارستانی محمودی شهرام(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

263031105850جوادی شهین1 درجه پز شیرینی(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



265015897250شمامی صمدانی  شیما1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268029785750چنیجانی یعقوبی عارؾ *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

31099692950سری شیل فرخنده عاطفه *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

516006756650فرجی عباس1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

59039957850وطن زرقان عرفان(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

262042451850بخشی عصیار* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262042451850بخشی عصیار(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263015728850آباد نصرت مردان عظمت2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630009176750پور اقدام علی *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

5438486950حیذری ػلیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

516010062850کوره خرؾ ذوالفقاریان  علیرضا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

262044040850اوثری جَوٌذاى ػلیرضاوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

270024695050صادقی علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262038389750شفیعی ؼزاله(دانش و کار) رایانه کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

50پیوند  فاطمه(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

569008047050صیقالنی حامدی فاطمه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

32262763150هنزنی پور حسن فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270028031850عاصی فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270019739950دستک نژاد حسین فالح فاطمه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

630009341750شبخوسالتی فتحی فرزاد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

261995532750محرومی لیال*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

259454421350جیردهی ؼمگسار متین* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270021509550پیشکلیجانی بابائی مجید1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270013567950پیرپشته شاکری مجید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258075127050دوسالده رحیمی  محسنWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

45129456450زاده علی ابراهیم محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

2153468350دقیقی صادق  حسین محمد(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266917905250جثاری هحوذ رظَلوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

262046355650سرا کله نژاد یعقوبی  رضا محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

569003413450امانی رضا محمد(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268034895850پارسافر محمدجواد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570009812150شیراز افراسیابی محمدرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273022718050فخرآبادی خانجانی محمدرضا *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263156989150ریک مرجانی مدینه* عمومی پداگوژی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269079116150ماسایه پور شعبان مرتضی2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270024462150پژوه دانش مرصع *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

518997453750طبالوندانی مقدمی پور مریم(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

262033518350ریک شیخی مریم(دانش و کار) Flash MX کارور(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270009238450اطاقوری ؼالمرضائی مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



273896411750رودپشتی پور فرضی مریم(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268008804250المشکن مرادی مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258052529750دوسالده رحیمی مصطفیWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

270009924950لنگرودی شبرنگ مصطفی(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266817948350چیرانی اکبری معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265992497150پشته انصاری معصومه* داخلی معماری طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268025425250علیزاده محمد معصومهFREEHAND کارور(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264014943150کپورچالی زاده حاجی منا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266997183050شمپا عبدی  منیژه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263172324450پسند رضائی منیژهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265985108550سندسی قلیچی مهدی1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

261987027550ایواز پور مهرانخاویاری ماهیان پرورش واحد مدیر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

265007227150شمامی برقی مهین(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265989845650اسماعیلی میثم* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

270025453850ده حسنعلی پور آقایی میالد* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261926163550کندوان قدیمی نادرهبربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261012749950نگین نازنینزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261005492050لقا خوش نازیال*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630009011650سویری پناه کاظم ناصر *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

261993644650کرانی ندا*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

263007293250جوکندان اکبری نسریننانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261011974750اعتصامی نسیم2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262014968150اسطلخوار خانالری نصیب *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

653956665450دهبنه خورشیدی نوعی نوشینازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570992553550سری خیمه ابراهمی ولی *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267031966150پور حسن یاسر* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266855939150کمامردخی مومنی یاسرفانتزی نان شاطر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

270027690650دیوشلی بهادر یاسمن* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261014233150رز فرزانه یزدان* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264021001752.5خلخال ؼریب حسین امیر *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264928924452.5دوست کنؾ علیصدفی قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

7742503052.5اتراّیوی هرین *(E-Citizen)ؼْرًٍذ الىترًٍیىی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

267993603552.8سنگجوئی نیکخواه صالح سمانه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

572965489852.8کریمی قاسمسنگک گیر خمیر کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258042349452.8علیزاده مهدی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

262037765153سرا خطبه مهدوی اکبر(3درجه) بهداشتی وسایل نصاب و کشی لوله عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

 و کار) تجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه تعمیرکار

267030392753کهل شهری حسین امیر(دانش

265028691153پشته ؼالمی امیرحسین1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان



569895880753قصبه چمرانی بابک2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265022404553پشته خادم پرستو1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268027907753رودسری لمعه حسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266026891653رودخانی گشت پناه ساالر  راحلهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

570009026053صفری زهره2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262027402853زادچوبر آدم زینبزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263152112953ناو ابراهیمی ستاره2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570014097753نصیری سمیه(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

516938778453مالل دوله فاطمی مرتضی سید(3درجه) بهداشتی وسایل نصاب و کشی لوله عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

265025672953منجیلی قریشی زهرا سیده2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

227018608753لیمنجوبی کریمی زهرا سیده1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264016724353پور ؼریب شکوفه سیدهخروجی و ورودی

516005086853مالل دوله جعفری عاطفه سیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

264992440353دهکاء حسینی لیدا سیده(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

259135248853ابادی باقر مقدم پور رضایی شهربانوزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266012570853چیرانی قیصرنژاد صدیقه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263022337153داوانی فرزانه عادل3درجه ساختمان ساز اسکلت عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

 و کار) تجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه تعمیرکار

267031437653کیلوان اهلی علی(دانش

265993186053کلورزی بابازاده فریبا(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

516003219353سیاهمرد اسکندانی لیال2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

265024253153آبادی علی نظری محدثه2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

230001105053کالیه لسکو ثابت شفیعی محسنگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

516957427453چنگریان زارع محمد(3 درجه) ساختمان نقاش عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

7585856853قاسمی مرتضی1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

518997453753طبالوندانی مقدمی پور مریم(دانش و کار) (پیشرفته و مقدماتی) زیستن سالم های مهارت(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

269081719553بازرگانی خو خوش مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265025458053مهربان مریم2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

263169244653جوکندان نیا علی  مصیب *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265021389253الکه پور دولت معصومه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

631006878453زاده باقر مهدیوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

259473574453جوبجارکلی فروزان مهری *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

630008865053دلیری میالد *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

267038798553میرزائی میالد1درجه کار گچ(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

265025184053سنگرودی عبدالهی نیلوفر2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

 و کار) تجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه تعمیرکار

267031027353نوخاله رضائی یاسر(دانش

259338916853.25گورابی هوشمند مهردادسبک خودروهای روؼن کار تعویض(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی



(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2258055376253.28ناصرانی ملکی جواد

272215833753.28لیالستان روشندل  رقیه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263113407953.28هنزنی اعتمادی رقیهحجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270022562753.28پشته میان حسینی زینب سیده *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

631952166153.28درسنکی صالحی عبدالهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262040275153.28حیدری عسکر *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270019739953.28نژاد حسین فالح فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258089916253.28نوشاددل مهدی(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264023936853.3چین گوهر رقیه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

653988930553.3لیاولی زلفی صدیقهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270006217553.3بهزادپرشکوه معظم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273835359253.33فشتمی صالحی شهنازگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

215013090453.4راظتگَ حول آتادی زّرا*2ًازن دٍز زًاًِ درجِ (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

259109626053.4شهرستانی محمدی کبری سیدهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

517971650053.4کالردذهی پرواس معصومهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261946549453.5تٌی ؼثاى حعیيوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

267760567853.5لَیذل حعیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

570963601053.5نظری زهرا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269164051554افکار دل  افشین(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268017720754سفیدداربنی احمدزاده آرزو2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570991462254روشنده بابائی پیمان *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268022417554ابراهیمی سعید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631007454754سرا فبیل مهرزادی سعید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268019344154سیاهکلرودی رمضانیان فاطمه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268022904554گواسرائی دوست تقی میالد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270018616855پتپکیاده پور ابراهیم احسان* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268030051355ساسان حسین امیر *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265025303755دخت عینی رضا امیر* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

266971650455نفوتی پورحسن باقرE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

272208248955ایزدپور سمیه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268029825155پور هادی مهدی سید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258131201755فرازنده سیدمحمدعلی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630002809755زاده زکی معصومه سیده* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267028852955چکوسری قاسمی سینا *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

262049460555شکردشت کامیابی اکبر علی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261003897655مالل بی علی* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270885663455کناری دریا نیکوکار محمد2 درجه خودرو نقاش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268026910155پور آقاجانی وحید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261014140855.4صالحی همذم اهیررضا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا



569964347856جعفرزاده ابراهیمگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

 و کار) تجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه تعمیرکار

267031369856مطلق اسماعیلی محمد امیر(دانش

267003194356گورابزرمخی خداشناس آمنه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

262043745856نیا رحمت پرهام2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261000146056زمانی ثمین(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630009071156شوکی علیزاده حامد *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

264010288556سرا دیگه خواه کرامتی حدیثهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258096327856فرید پور  خشایار *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265015011456توتکابنی رحمانی  دنیا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

262003716656سرائی چاله عطایی رضا(3درجه) اهنی پروفیل ساز پنجره و در عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

2270399356خدمتکار  رویا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

261009371356پوراسکندرسوها زهرا(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570990798756سندیانی طالع سونیا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264026129056خادمی شروینخروجی و ورودی

264000359356دهکاء حسینی سادات شیوا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

48078606256گورابزرمخی جنگلی فرشتهPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

570957062156شکاری جوالنی فهیمه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267773944556هوشمنداباتری کبراSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

261991247456ساز ده گلناز(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261940194156عنبران فکری الدن1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266019811156طراحی پورمهدی  ماندگارزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265011552156ؼیاثوند محبوبه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

258075127056دوسالده رحیمی  محسن(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

259426684156آرا بزم  محمد *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630008757356نجفی مهدی محمد *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

259439598656جیرسرائی سجودی محمدابراهیمگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265030120156سیدانی خانجانی محمدرضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

262027401156زادچوبر آدم مریمزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265019948256کلورزی بلوری معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

145123235756حور خرازی میترا* تکمیلی عمومی حسابدار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570010015056دارسرا جعفری نیلوفرزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

259511597956.1نورد تیػ  هاجر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

146620200956.5تذری ظَّا رضا(وار ٍ داًػ)تؼویروار اتگرهىي دیَاری (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

258085839356.5دافساری زمانی سجاد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261966663556.5هرادیاى هاًیوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

539008837956.6نجفی سعیدبربری نان شاطر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270950256956.6کورنده شافعی قربانبربری نان شاطر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264016067256.6شلمانی فالحتی محمدرضا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273862939356.61لفوت دوست جعفری  احمد(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



31093249156.61اسپلی امینی اکبردکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259165457356.61هحعٌی تَچائی تیصى(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E285981324156.61ؼالمی حسن

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2269158478156.61رودسری شفقت حسین

258034986356.61ػذالت پیؽِ حعیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

528957087156.61فتاح رضادکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

517939835556.61پور حسن  ساالر(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264966236056.61محمدی عادله(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262035699756.61مردان نگارحجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

145142979756.7ًثاریاى اظواء*2ًازن دٍز زًاًِ درجِ (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

263115228156.7ویزنه رسولی زهره* دوز شلوار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

653988506756.7لیاولی زلفی فریدهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570995063757سرائی دیگه صبوری مقدم ارژنگ(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273024903657کماچالی درویشی  ارسالن(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

630009673457رضائی اسماعیل *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268028491757محله قاضی نژاد اجمد رضا امیر2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630008956857پورمهر محمد امیر *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

569003331657چیرانی قیصرنژاد حامد* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

569005180257پیرسرائی مقدم قربانی حدیث* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268019100557دامانی کهن رحمان2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263150976557بداغ حاجتی رضوان *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

518006064857چوکامی بیابانی زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270000801457پور جانعلی ساناز* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

569007360157دوبخشری سیرتی سعید* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266994656957اپرم  صؽری* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268028550657سری فتمه فالح عاطفه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258120913557خاى زادُ جَریاتی فاطو2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

258059454157مالسرایی حقی فرخندهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

273012920057نازکسرا جعفری کلثوم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

570002517557کوهستانی منصوری کیوان1درجه کار گچ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264020577357پورنوروز متینه* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

269161391757روهینا مونا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268029231657.5عزیزی محمدجواد *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270016483058کیاکالیه زمانی امین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273022949358داخل طالبی  محمدرضا(دانش و کار) معماری کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

658013943958صیقلی نظری محمدرضا *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

630002055158ترابی رمضانی مسعود *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266009642259ویسرودی رجبی آرمین* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265982364259ویایه محمدی خدیجه*2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل



262035271159نصرتی ژیالزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

93819884159کویشاهی ساجدی  علی محمدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

7410876159.5زاده یعقوب بهاره1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

263167890759.5ریک ظهیری پیمان(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266025504059.5سرابستانی کار خوش زهرا2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

518001617759.5تسیه موسوی سیدابراهیم1 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264015919459.5فالح قربان  فاطمهWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

518989392859.94فالح اتراّینوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

270021077859.94آزمون رضا احمد* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

243099881559.94رضا ًصاد احوذ ػلیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

264957952159.94ّصتری افؽیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

518984934159.94رحیوی دٍظت تیصىوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

259336436159.94هرزتاى حعیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

264019396159.94آرا قلم دیبا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

267940601159.94اهعان شٍر رضاوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

109229868159.94هحوذی ظْرابوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

266863176959.94صالحی ظیذ حعیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

153257527059.94فرد موسوی سیدبالؼتای رایانه گرافیک طراحی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264015291259.94خادمی  شهرزاد(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

267938940959.94فىَر ؼیرٍاىوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

267758674659.94ًعریي واهراى ػثاضوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

268025321359.94نیا یعقوبی علی(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258115517559.94رودسری محمدی کیمیا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2273008166659.94کماچالی اشمان ندیمی جواد محمد

3458258459.94للی زادُ هحوذوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

653926482859.94صثَری ًیا هَظیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

516988292059.94ظاالری هْذیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

7349367859.94آررًگ ٍحیذوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

518986283659.94ؼادرٍیی ٍلیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

268016403260خاکپور  ابوالفضل *2 درجه مردانه پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268024295560کیاشهر هادی پور قاسم ابوالفضلدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266859985760آبادی حسین پور جهان ابوالقاسمبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266027194160اشکو امیرحسن* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266027682160آبست امیرحسینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268027742260آبادی حاجی نجفی پوریا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263062729260خانی پیمان(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

569920619160دوبخشری قهرمانی حسنبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270021530360پیشکلیجانی زاده گل حسن(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



432223353860صحراکاران حسین(دانش و کار) معماری کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269008150460نظری راضیهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630005214160زاده حسین رسولETABS برنامه با بعدی سه های سازه طراح و تحلیلگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269160569860صادقی رضا2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

31247685160ػعىری پاؼاوی رضا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

653956393060کلی قلعه پور رقیهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

263156308560مطلق حسرتی زهرا(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264022095060سنگاچین راجی زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262023647960زاده فرج زهرا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261995321960ترًاپَر زیثا*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

270014677860تپه رضوانی سانازاي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268014404160آزارکی امیری سجاد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266017795360گورابی االله زاده قلی سحر1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261993749360شیروان سمانه*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261993020060شفاییان سودازنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261989003960مینآباد امیدی سولماز(دانش و کار) Flash MX کارور(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270022830860میرسیار سیدامید(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

516996955460جلیلی سلیمه سیده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

264016724360پور ؼریب شکوفه سیده(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

145111044860ظویار صثیرُ*2ًازن دٍز زًاًِ درجِ (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

7825929060نوکری جدا صفری صؽری *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570005512060شیراز عباسی  عایشه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630010180060سویری نژاد صوفی علی1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270975675760پینوندی عبدالهی علیگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270024695060پاپکیاده صادقی  علیرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

630001325160آزاربنی پور جانعلی فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569001225460چوبری زاد یوسفی فاطمه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

6133515060علوی فخرالساداتاي حرفه و فني ازاد اموزشگاه مدیر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570977693960اصلی همتی فردینگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

372005242760دانانیائی  فرزام(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264009038060پور برارجان رضا محمدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

261007470060کنعانی محیا*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266990708360گیگاسری مقدم نواز مهمان  مریم *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

269128659260خاناپشتانی پور عیسی مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264994171560صفاپور صیاد مژگانزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

258100829660خناچاه حیدری مصطفیدکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570964037960صافذل هیاى گعگر هؼصَهِ (وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

266805219160کل پلنگ رضانژاد موسیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268028515860رانکوهی قنبرزاده  مهدی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266025067760سرائی احمد فرحی مهرشاددکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



31116679260اقدم رمضانی مهیارETABS برنامه با بعدی سه های سازه طراح و تحلیلگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

338096615060مجلسی نازنین(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

263135731060یاری دیسگاُ ًصراِل(وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

258073350760صحرانوردچونچنانی نوید(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

264013437160سنکاچینی حیدری نیلوفر(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

516008209362بیاچالی رحمتی فریده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

265021622062خولکی جعفری  ناهید(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

272018647362.5لفمجانی رضائی جواد *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268012171662.5پارسا  کیومرثهمراه تلفن تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630009295162.5پور حسن محمدمهدی *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631996175962.7خاناپشتانی قدیری زهرازنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267034942062.7سیاکوهی نوروزی ؼزاله*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268019815862.7رودسری پور بخشی معصومه* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265013997863جانی اسطلخ معصومی ابراهیم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

258115873563مفتح فتاح الهه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266968187563کلفتی زاده قلی لیال ام2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268000345463سیاهکلرودی صفری حامد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630007985663جعفری خشایار* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630994253063وربنی سلیمی رقیه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266014901163کلرمی صدیقی  زهرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

432453558263پیرمردوندچگینی زهراحجمی روش به لباس ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

570996763763نیرومند زینب(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

631002727163سرا فبیل مهرزادی سحر* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266028424563پور رمضان سروشبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265022278663اصالنی  سونا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265018455863کلشتری محمدی علی سهیالحجمی روش به لباس ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

262004567363معجنی محمد سید *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

258097008863دواجی پور شقایق* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

262039054063پورعلی شیما(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263083257063بالقی اوچ صؽریزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265994695763جانی حلیمه ابراهیمی اصؽر علیرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258048883963باقری علی(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

569010157563کناری راسته صفائی علیرضا(دانش و کار) دیواری ابگرمکن تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

258114417363ارضی رؼت آتادی فاطوِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

8189306163دشتی الله قدیمی فاطمهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

262058558963مراداوؼلی فریبازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270027913163ده حسنعلی پور آقائی کمیل *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

269100533163ولیسه نیا حسین کیمیا* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

146498807263حیران خشه حسینی لیال(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



263167490163احمدی مارینازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258129225363شیزری کش گیوه مانا2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

516997641063محزون جهان ماه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

259591957163رودسری پور حسین متین(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

262051141063ناو نوروزی مجتبی3درجه ساختمان ساز اسکلت عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266929935063بجاری سنگ صالحی جواد محمد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

653923073763افتابی هادی محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

268019206063خلیقی مرجان1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570929019163رمضانی مرزبان3 درجه ابنیه کار واسفالت رطوبتی کار عایق کارگرعمومی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

31207228763الکالیه خجسته معصومهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

516996837163سرائی چاله قلدمی مهدی *2 درجه کار سفت بنای کمک(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

262033628763صفری مهسازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258083449463مژدهه باقری  میالد *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2264220163صبرکننده نادیا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

262035643163اصل سعیدی نازیالزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265031027863لویه ابراهیمی  نرگس* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

259433726963فکور تفرج نعیم(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259577232563کشاورز وحید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

268016484963واجاری قاسمی هانیه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266923492563شالمائی حیدری یوسؾ2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264006237963.25بشمن پور عیسی سپیده(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

505000817463.25ادبی یاسر(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

517005148463.27لیلی کار بهروز   پیامدکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

94130147863.27ّوایًَی جَادوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

259561584163.27پَرصفر حجتوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

653973944363.27آراظتِ حعیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

518990339763.27آزادوالچاّی حویذ(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

259487656963.27بهار رخش داورنان تولیدی واحدهای کار پیش کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259434485063.27حك ًصاد راهیيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

206329548163.27ًظافت رضاوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

261966251663.27ٍفایی ظیاههوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

259275490363.27پَراوثر صلذقوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

264963141463.27نژاد حقیقت  علیبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266817214463.27حعي پَر ػلی گلوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2258060136863.27مستحسن علیرضا

259267292063.27یَظفی ػلیرضاوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

259540443163.27ؼؼثاًی هرتضیوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

45273965963.27هحلِ یَظفی هیثنوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت



517009023463.27پور دیلمی تقوی میالددکوراتورچوبی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270010493563.27غالم پَر ظیگارٍدی هیالدوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2258014400563.27سرائی گدا زاده محمد میالد

258021171363.27ػوَیی ًثی اهللوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

653956195463.3سرملی بشارتی زرینازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261002903963.4تاریَردیاى راظن(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

518014591063.5نیا توکلی مهدیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )264016724364پور ؼریب شکوفه سیده

254011912365همیانه دره صالحی ارسالن *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

630008989465پور نقدعلی امیرحسین *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

489903067365پایکاری داود *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

630008805765پورجعفری  زیبا* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269153889365پزانی عباسی سجاد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

2328314965گشتی علمدوست سجاد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270936695965متعلقی کاظمی صاحب *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267029969565ثانی زبردست معین *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

2258596665مرکیه زاده لطیؾ مهدی *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

518996652666گزورعلیا باقری اصؽرای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268022473666شلمانی آرایشگر الهه* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262025919366مریان سیفی امید(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263160589666ریک موسوی ایوب(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

259457453866کساری ؼالمی آتوساای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268020615066خندان آرش1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264865636766باؼی عاشوری آزادهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265019554166مردانی بهزاد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

516001912166اسدپور پروانهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

631005783966سالکجانی مهرزاد حسین1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

1922665966چافجیری زاده ملک زهرا* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

259128046066ًجف پَر تروادّی زّرا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

516008262166شهبازی سارا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

264019470466پیشرباط حسینی  سامانMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

261001307866پوراحمدی ساناز* زنانه موی پیرایشگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630009335266زاده شعبان سجاد *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

265026919766گلورزی آقائی سعید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

267015813766مظلومی مونا سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

428497729666کاظمی نازیال سیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

518000180366سرائی رکن نژاد آقائی فاطمهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268026545966زاده حسن فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266022161866آبادی سید پناه علی فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



266019127166پیرانی سیاه قدیمی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

518008733366برمچی کشاورزی فاطمهWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

570007667566کوهستانی منصوری فائزه(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265024858066شمامی عبدالهی هللا فرج(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

594000733366سنگرودی حاتمی فروزان(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265025420366سیدانی آوخ کوثر2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

268028564666باؼدشتی حسن زاده محدثه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264022873066سر شیل پوررحمت رضا محمدWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

630009315866خادمی معین محمد *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

273027101566ًَرٍزی گَّری هحوذرضا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

265025536666آبادی علی امیرزاده معصومه2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

259153924366نیا جمشیدی معصومهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

265007227166شمامی برقی مهین(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

261010129566نثاریان ندا1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

268020879166لنگه اربه میرزاپور نرجس2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263007293266اوثری جَوٌذاى ًعریيوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

631994230466چالکسرائی بخشی هاجرزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261000741866.5باقرزاد سینا *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

258017593866.5عسکری علی(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259394363766.5کافی رضا محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

163005732066.5کریمی مسعود(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

31251057866.6آقاجانی آرش1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264976425266.6سنگاچینی پور جمشید بهنازبونسای کننده تولید(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

518008146766.6گورابی فرنود  پریسا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264864810066.6بوستان زاد اسمعیل پیمانبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264018975166.6صبربخش حانیهناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

271031869566.6الکوجدهی جاللی  حسین(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2258038367066.6اسکدهی جو رزم رضا

269095496666.6گواسرائی پور آقائی زینب* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264015298166.6کردار راست  سارا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262011342366.6خورشیدی سونیاحجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264013845666.6طالبی سپیده سیده* دوز شلوار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264975652766.6سنگاچین صیاد پور شهربانوبونسای کننده تولید(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264931204166.6پاس جوهر عسکربنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270020803166.6خراطی عبدالهی  فاطمه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270020832366.6لیالستانی اکبری فاطمه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270001517766.6دمه لیارج برزگر فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



269114481166.6رودسری خسرودوست فاطمهزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570978085566.6خادمی کیومرث *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270989516166.6کله پلت پور جانعلی محبوبه *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259280051866.6ًاطمی هحعيوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

267915129166.6دشتی واقعه بابازاده مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

264989147566.6صیادشبانگاه مژده(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

267913955066.6فالح  معصومه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268006227266.6کشایه زاده موسی مونسزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

653956060566.7امام محبی زریازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

273880206067دهکائی رازه ابراهیم* کار اره و کار دریل(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

263169513567پورعوض اسکندر *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

271044030167وٌؼاًی چافی اهیر هحوذ2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

262006028167سرا خطبه دریابیگی جعفر *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273013950867وریوی ًازوعرا زّرا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

2328314967گشتی علمدوست سجادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273960160367طالثی پَر ؼؽىل ظىیٌِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

266970707667پس گوراب صابر عاشوری سکینه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

64078737167صفری ظْیل2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

268035930567آقاجانپور شقایق2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570010135167زمین جان عاطفه* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263167336067کرگانرود پور کشی علی(3درجه) کار گچ عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

271043775967رهضاًی ظیاّىَچِ ػلیرضا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

259539916067نخودچری رمضانی علیرضارنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

432459923867درگاه سالمی  فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

570004501167ارده امیرخانی فرهود1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266985265367سیاهمزگی زاده قلی لیال1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262022832867احوذی هؼصَهِوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

266015098267چیرانی اصؽری نیلوفر1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

263002521767چالگر صحبتی واحدتجربي برقکاران

270965623167.5بازارمحله قربانی ابراهیم *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268028610367.5چنیجانی کشاورز آرمان *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265009035967.5سندسی تیموری مینا سیده *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

8228552767.5مروستی توانگر صدیقه *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266026477567.5پارسنگ مجتبی(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

38378307068حیدری حدیث* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268027356768باؼی پوربزرگ عبدی رضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518956876868کالچای نوروزی پور ساریه(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266014275068فومنی زاده شرفی  منصوره سیده *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258090802168پینوندی عزیزی محمدعلی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



268026202668چنیجانی رضایی معراج* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268026795868تذرو مهران* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270960906169نژاد فرخیان اسدالهکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

262041413169جیردهی محمدزاده آیدازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264008713469خورسندی طاهر بهروزSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

516002058669مساری پشت بیکی حسن جواد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

569994148769بدابی فکری حسنE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

259580485569مظلومی حسن(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262007941169آباد نصرت شهری رقیهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264926535369بالقی اوچ زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

518003670469چوکامی برهانی  سجادکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

516003509569کاظمی سمانه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

569005933169القانی شاد  سمیه(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261971043169پور یزدان قادر سید *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262033221469دشت آذرهره فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265923142769حاجیدهی پرتوی  فرزاد(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

262038441969جمشیدی فرشتهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265967030769راد سلیمانی مریمحجمی روش به لباس ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266015796069ارین مژگانزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265902938569اسکلکی سروری مهری(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268021265769.3نمازخوان زهرازنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631005873869.3کندسری صفرزاده سیمین* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264933012069.93عباسی  اراهیمبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264016992069.93بهمبری خداپرستی حنانه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

483994865869.93کندسری صفرزاده  سمیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270002490769.93ّادی پَر فرّادهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

258087629470نهزمی خداشناس ادیب *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261990744670ابالؼی افشار *2 درجه درودگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570991638270پشته لک محمودی اکبر(دانش و کار) 2 درجه ساختمان عمومی کش نقشه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

146497550770ًَپَر الَْیردیوارگر پیؽىار ًاًَایی(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

266808536570بشرطلب امیر* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268026603170پورشریؾ امیرحسین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268018424670عصامی امیرحسین1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268019087470مریخ جواد *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518989222070امیرکنده یگانه حبیبه* دوز شلوار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266019223570فومنی باد مبارک حدیثه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630009034570امیری رضا *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

261992948270نیازمند رضا(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



264982116770کپورچال ابراهیمیان رقیه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266905771370چسلی جعفرنیا زهرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270029900070کشاورزدرویشانبری زهرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261968750070بیرجندی ژاله*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570008365570دشتمیان رحیمی سارا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

1362971970پور زرجام سارازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

268011815470کاکرودی ؼالمی ساعده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264019470470رباط پیش حسینی  سامانSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

261001307870پوراحمدی ساناززنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262045822670طوالرودی میرزاجانی سپیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

431145489970جلیسه آقاجانی ستار *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268027176970اکبرپوربازرگانی  سجاد3DMAX افزار نرم با معماری طراح(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

396209374570سلگی سجاد *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

264994226670شانکاپرده سحر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262051974870شکردشت خلیق سعید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630008062570نوروزخواه سعید* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261004163270عسگرپور سمانه*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630002765170خواه رحمن سمیرا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259329966570رستمی سهیل(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570993130670پَررحیوی هالل صذیمِ *(ارایػ صَرت  )هتؼادل ظاز چْرُ زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

44074592670اتابکی عسل* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی
261000210670ؼوؽیری ػلی(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

262056882170زاده حسن فاطمه(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270006239670کومله ابوالقاسمی فرحناز* دستمزد و حقوق حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

372005242770دانانیائی  فرزام* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

631007369970چکرود صفری فرناز* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631982038170عشوری فریدهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268027125470تبد  کوثر1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269168507170خانسری طاهری لیدا* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569002927070طالقانی کرمی  لیال*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263154782970میانکوه حسینی لیال*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

631005434170زاده گلعلی مجتبی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268020884670لشکاجانی رضائی محبوبه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

45339451570اکبرپور محدثه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268026447970دریاکناری قاسمی محسن* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261013236070اندیشناک محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

631002294670شمشادسرا قربانی باقر محمدETABS برنامه با بعدی سه های سازه طراح و تحلیلگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267024361470رزلجَ وعوائی هحوذ(وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

270852997870دریاسری نیکروان محمدسنگک نان شاطر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود
263165015870حعي زادُ ًاٍرٍدی هرجاى(وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر



631003690470گوابری سعیدیان مروارید*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518003359470اشکیکی یوسفی  مریم* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

338005206170علیزاده مریمزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630994270070تابا معصومه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

631004773670هراتبر زاده حسین مهدیهباؾ چادرشب(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273022192170آباد حسین جهاندیده مهران* دستمزد و حقوق حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261939849570فالح سید عباس میرنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262000434970درمانی نادر *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

627004258570الؽوثی نرجس* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

627004258570الؽوثی نرجسزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

268018088770نژاد رضا نسرین*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269125916170سالومحله ؼالمی هاجردارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

182025250770خلیجی هدی2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

6827691570شهبازی شاهسون هوتن *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259492393171جیرهندهی نیا علی پریسا(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

261008629672.5آسایش ساناز1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261996024172.5پور سرودی سلیم *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261965953172.5عزیزیان سلیم* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261018894372.5خدارحیمی سما *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266985286672.5شفاعی علیرضا(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261992559272.5قانع علیرضا *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

7210388472.5لر قره مقدم وظیفه ماریا1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630985402172.5سکائی شعبانی موسی *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267039289172.6پشتمساری کاظمی دانیال2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268002142872.6شلمانی بابائی زهرا* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267024598672.6تنیانی موسوی  زینب سیده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

259447754072.6سرور مصطفی1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

262045818873نورکند احسان2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262022258373جولندان میناری  افسانه *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268017266373ابادی احمد جباری اکرم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630008541473املشی پور بخشی ایمان *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

258006815544حسینی  آرمینSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

258006815573حسینی  آرمینMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

570937417273داودی بهمن(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273023368773لیچایی اصؽری پرستو* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

261965353373معاشرتی جعفربربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

653995599573سراوانی آذرمنش جوادرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

432223353873صحراکاران حسین(دانش و کار) 2 درجه ساختمان عمومی کش نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

8306479673رودکنار طاهری دالرام2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر



271044355473فالح خَؼذل ًیاوَ رحواى2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

258036244473دشتی الله اسالمی زهرازنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

146593915673میرزاده زهرازنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

299152725073طاهرگورابی پور نبی زهرادارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

272091940373پور گلی سارا* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570995141273ًصیریاى ظارُوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

262007317073لطیفی سامان(3درجه) بردار نقشه عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261012585273کرمزاده سحرزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

594998760873پورنودهی موسی سکینه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266008328273گیگاسری پورعبداله  سمانه* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263119539673آباد نصرت پرتو سمیه* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273028352873فالح هیر هَظَی اجذاد ظیذ هْذی2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

2640044745100کنده امیر حسینی الهه سیدهSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

264004474573کنده امیر حسینی  الهه سیدهMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265982360173هرزویلی جوادی بهاره سیده(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

518006069973برمچی هاشمی لیال سیدهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

569995919173سیاهمزگی جهانگیری  شبنم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270015337573لنگرودی راحمی  علی(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259566158273قاضیانی ابراهیمی فاطمهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

273023263173داًائی زیردّی فاطوِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

268028388073پوررودسری زکی فاطمه* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266920991273کوچصفهانی ضیائی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

269128844773زاده مهدی فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267033409173ًثی زادُ هٌارُ تازاری فاطوِوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

264019838673فالح قربان فائزهWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

263085065173رحمتی کاظم(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266010878173فرٍتي االِل گَراتی لیال*پیرایؽگر اترٍ ٍ صَرت زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

266007349173گسکرئی خواجوی  متین* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

268021755173رستمی  محبوبه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268003801073محمدیان محسن* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264018586173گلپیرا  محمدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265021953173الیزه یحیائی  مرضیه2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

273018569073یکتا سلی سیاه مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

518004458873’نیساچای نوحی مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

1190580873اظواػیل زادُ هعتَرُ *پیرایؽگر اترٍ ٍ صَرت زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

1190580873زاده اسماعیل  مستورهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258093814173تنها عبدی موسی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273980174273نژاد بابائی کشاورز مهدی2 درجه آهنی پروفیل ساز پنجره و در کمک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه



265013839473حسن استاد  مهناز1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264008807679.2لشمرزمخی طاعتی  میالدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

264008807673لشمرزمخی طاعتی میالدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

569994190873بدابی توانای وحید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

264022432873.25طالبی صیاد فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264015695073.26شاطریان الناز(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264940818973.26نژاد قاسم امینبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264003482073.26جهان پور قلی امام آیدا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

271026662873.26پشتی رود وکیلی حمیده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

461009005873.26منتظری  ساناز(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

259487540673.26هْرتخػ تٌذری ظیذؼفاالذیي(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

259377632373.26اهیذی هحوذوارگر پیػ وار ٍاحذّای تَلیذی ًاى( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

518003492273.26حعي ًصاد هحوذ(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

258014745473.26ًیرٍهٌذ هْذی(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

258005421973.26تَظتاًی چٌاًی َّهي(3درجِ)وارگر ػوَهی لالة تٌذ ٍوفراش تٌذ (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

258084202073.3الکه آهکی محمد امیر1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270965701573.3کلیدبری حسینی فاطمه سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

594986239273.3لیاولی قنبرزاده صؽریازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270992622973.3کیاکالیه طالبیان کیمیا *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270018136073.3لنگرودی نوری لیالاي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

338096329173.33سراجاری پی نیک  مریم *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268015092973.34موبندانی علیزاده  مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261927047273.4آستارائی زارع الناز*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261009041273.4حاجیان شادیزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

6820854573.4نژادسیس باقری فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261994082673.4فالحتی هحوذ(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261965353373.5معاشرتی جعفرنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261981368973.5پَر زارع ؼاپَروارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

269014841273.5چافجیری سلمانیان طاهرهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261000809073.5پاوثاز هازیاروارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

518003359473.5اشکیکی یوسفی مریمزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262019997273.5جوکندان اکبری مهدیهنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

227007637074رمکی خان  زهرا(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

268025164474کرجالیان  سحر2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270909095375نیاز بی احمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264939632675مقدم نژاد قدیری امیدسبک خودروهای تعلیق سیستمهای کار تعمیر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی

267030320175مطهری امیرمحمد *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

325530108475پور عادل بیژن *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261926067175توکیلی ترانه *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

272018892175دریاسری نامور حمید* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



630995264175تبد رضا *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

631938016075اسفندیاری زینب* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267916414875اصلی رضائی  سکینه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

570000318175پارگامی هوشمند سمیه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2138027975شعاعی سینا(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268020727075انصاری جعفر عاطفه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263114938675آسفی علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

269158220575زاده موسی صادق محمد *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631001579675زاده مومن میالد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268026910175پور آقاجانی وحید* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

336986262175زاد قدمی یونس *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

8003789575.9کوصفهانی عطشائی سیدهلواش گیر چانه و گیر خمیر کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267009809675.9گورابزرمخی آذرهوش فاطمه سیده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

264963146576هوشیار ابراهیمسنگک گیر خمیر کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

539940762076حبیبی ارشد* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265983052576پوراحمدکلشتری امیرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267037207476علیدوست آتنازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264017790776مومیائی آرینخروجی و ورودی

258009952276کووزانی محسنی حامدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

262040360176سرخی رقیه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266025770176چیرانی اکبری زهرا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265009249176جانی حلیمه ضیائی سارا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265014056976راد نیا کریمی سحر(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

790424676دخت قلی سعیده* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

666011006276زاده آقاعلی سمیهسرمایه بازار اصول شناسایي(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

516008194176کلنگستانی جاللی سولماز *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

264016724376پور ؼریب شکوفه سیدهSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

261003948476جان امین برقی صفا(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264964735376کوهی نژاد اسمعیل عادلهMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264024088976زاد هاشمی عباس *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

266011117076کمسری زاده حسین  فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265980982876شهرستانی شادمان کبری2 درجه زنانه نازکدوز(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268001714576سجیدان موقر کلثوم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268005608676چافجیری شعبانی مائده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258029708176میشامندانی عشقی مجتبیگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

263164352676میانکوه مجنونی محسن(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265973611176گنجه کریمی مریم(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

224914490776نژاد تربتی معصومهکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

265012957376جوبنی ایراتدوست مهین* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل



631005172576کشایه سلیمانی نیلوفر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264986982860دوست دریا  وحیدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

264986982876دریادوست وحیدMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265929231076.5شیرکیائی حاجی بردباری هوشیار(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

163981059576.5ًاصری الٌازوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

653001340776.5پورعباسی امید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261946549476.5تٌی ؼثاى حعیيوارگر پیؽىار ًاًَایی(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

214193292076.5صوذی گلٌاروارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261990705576.59زارع نصرتی مژگاننانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270898135876.59محله قاضی میرزاآقائی آمنه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570994302976.59چاالن گیل پورعلی زینب* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268008959676.59قاسمی سپیدهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259329966576.59رستمی سهیلتجربي برقکاران

264011467076.59االمین پورروح  شهره(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

268011628376.59املش پیشوازی ؼنچه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

653972621176.59پرٍاًِ فریثرزهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

5099910976.59مالشاهی خیری محمدبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264016647676.59آبکنار قدیمی مژده(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270025453876.6پور آقائی میالد(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

271004927976.7ناصری شریعت ژاله*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262050247077چوبر چراؼی فاطمه2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264933012077عباسی  ابراهیمتجربي برقکاران

266016655277خسروآبادی جمالی ’احیا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263162043777ناوی زاده فرج اسالم(3درجه) بردار نقشه عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263175161277لمر پورعلی الهامزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262033980477نوروزی الهام(دانش و کار) (پیشرفته و مقدماتی) زیستن سالم های مهارت(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268015021177زاهد پورزرگر یحیی پوریا(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262002170777نجفی جاوید(3درجه) بردار نقشه عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630009634377قنبرزاده جوادوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268016480677بهرامی  ریحانه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

490074282177فرد حبیبی ریحانه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266024475877پسی گوراب مرادی  زهرا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262018773777یایین طوالرود مددی زینب2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262001709277مددی سجاد(3درجه) بردار نقشه عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268024724877آزارکی فکوری  سعیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

271021166177دیلمی پور نباتی سمانه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

163986093277منافی سمیرازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

214029494777ترگل سمیهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر



163911994977خداداد سمیهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

263180837177میراحسانی سیداکبر(3درجه) کار گچ عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265884742477دوابسری لطیفی سیما(دانش و کار) 2 درجه دوز پرده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266014487777هحجَب ؼاّخالی ؼادی *پیرایؽگر اترٍ ٍ صَرت زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

653003309277بستی پور مهدی صؽری* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

268024908977کلکاسرائی جوزائی  عاطفه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569997050977گنجاری جعفرپور عاطفه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

1885512177زاده خلیل ؼزاله*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

166043887177جباری  فاطمه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266026475977شولمی فرید فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

6336732777دیورودی فدایی فریدهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268017299177پزانی پنجی  فهیمه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267979805877کالشمی سرور  کلثوم* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

259202148577نیا صالح لیال(دانش و کار) 2 درجه دوز پرده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

269049758177نژاداشمنالطالمی علی  محبوبه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273934481377تسرگی هحثَتِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

653003568077سقالکساری میرزایی محدثه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

268005783177پورحسن مرضیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266990708377گیگاسری مقدم نواز مهمان  مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264015683777سنگاچین ساکن منا(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261992488177گندوان قدیمی منیرهزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266995022177پارسنگ  منیژه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

137805171877صفری مولود2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

31078670377مهرابی مونا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270942138077مریدانی فکوری نرجسدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

272259263077فالح پَر ظیا ّگَراتی ًرجطارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

271009653677آبادی تازه فروز رخ نقی(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

264013437177سنکاچینی حیدری نیلوفر(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

258115866277.5میرزانژادجیرهنده یاسمین* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

270022755777.5لنگرودی کریمی حاجی هللا روح *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

265940727477.5هرزویلی سلیمانی زهرا *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

270016361377.5دیوشلی پور حسن شایان *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261984978077.5لقا خوش کاظم* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630000569077.5کجیدی حسامی محسن *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630001451778کجیدی حسامی میالد *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268022933978شیرمحله زکریائی رسول* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630004910878نژاد قربان شاهین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268006348178باالن بی پور فرج عباس* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268032008578زاده جعفری عرفان* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267031689178خاله هنده مازاد علیرضا *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه



273022949378داخل طالبی محمدرضا(دانش و کار) 2 درجه ساختمان عمومی کش نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268020238479لزرجنی آزاد نیما* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267015319479مقدم کناری راسته عسگری  حدیثه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

259425763179شاهخالی زاده قاسم خدیجهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

263183054779ناو یاری امام رسولگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

516003277079طاهرگورابی ابدی شبرنگ رضا(دانش و کار) 1 درجه کار سنگ(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

263172852179سرا عبادپورخطبه رقیهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

6252628679مقدم ایزدی فومنی سعیدE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265011165879نژاد اوتاری سمانه(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

263086218679دیزگاه یاری سمانه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265018455879کلشتری محمدی علی سهیال(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

264927932179دشت هره زارع سیماای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265026137479ایزئی زاده یوسؾ شقایق* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

516987722679شکاری بابائی صدیقه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

263083750579رحمتی عباس(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265894791779الکه جعفری زمان علی(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

259430715779تنیانی جعفری فاطمهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

262010407679دشتی هره بابایی زهرا فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2154647979مسعود علیزاده رضا محمدICDL 2 کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

259531716479همدانی اوحدی مرجانتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

263171535779خوشحال  معصومه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265019948279کلورزی بلوری معصومه(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

261013803279قنبریان یوسؾ میر *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

516000483179معاؾ نسیم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

265009828779.2لویه اخالقی نویدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

631005181479.2رمضانی حدیثه(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265905606479.2ظاالری حعي *(صٌایغ  )اتسار تیس وي (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّؽت صَهؼِ ظراصَهؼِ ظرا

265026472179.2سندسی تیموری سیدامیرحسینPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264987457079.2نودهی مظلومی فاطمه سیده *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

267023557379.2حبیبی فاطمه* حجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

269036548079.2نودهی زاده حسن مریم* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264008807679.5لشمرزمخی طاعتی  میالدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

261929139579.5نیا اموزش افراسیاب(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261984783479.5درختی بابک(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261996626479.5روانبد شهروز(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

146701626879.92کران ننه سلوکی فرزاد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270030716179.92کورنده اسماعیلی ابوالفضل1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264004601279.92چکووری برودتی ابراهیم امیربنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر



270988639179.92دامن خشک راضیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270000006479.92زاده محمد متین* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262023653379.92پور رضوان محمد *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

7021629079.92فتمی بخشی علی محمدبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264012421879.92آریائی  نؽمه(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

263002521779.92چالگر صحبتی واحدبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270950513480خاؼاوی یاظرهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

631931150980اشکلک امیری ابوالقاسم *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266968130180پورگشتی حاجت اصؽربرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263012950080چوبر پور مصاحب اکرم(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261008166980مقدم بشری الناز*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

588930178080لو تقی  وردی اله(دانش و کار) سازه کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

146497550780نوپور الهویردیبربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630007689180ندیمی حسین امیر1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630009197180املشی امین امیرحسین *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264940818980نژاد قاسم امینتجربي برقکاران

272246036180پورایزدی عبدی امینهاي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267029746380حبیبی پارسا *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264864810080زادبوستان اسمعیل پیمانتجربي برقکاران

432223353880صحراکاران حسین(دانش و کار) سازه کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

6023172680وْي ػسیس حعیي(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

258065377580زاده اسماعیل خدیجهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

263177815480پور نجاری رستم(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630006441780اکبردوست رسول(دانش و کار) سازه کشی نقشه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266024475880پسی گوراب مرادی  زهرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273985475780چوری اعالئی زهراگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

263118924880پارظا زّرا*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

268002913580چماستان زاده حسین زهرا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270993154080مالطی لطفی زهرا *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

569932402180خمیرانی مهربد زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258088964780توچائی فتحی زینت*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

569004346180طالقانی قربانی  ژاله*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261000747780نیا لطیؾ  ژاله*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

1362971980پور زرجام سارا* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

31163250580سهرابی سارازنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

258098067980کاظمی سعیدهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

262024963580ناورود فرجی سلمان(3درجه) بردار نقشه عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

163986093280منافی سمیرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر



631961618080علیزاده سهراب *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266990759880گیگاسری گلی  سهیال* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270017125180گیالنی عابدینی فاطمه سیده *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261993371480خواه کوشش شبنمنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570006172480پشته لک سلمانی شقایق *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261018089680مصرنیا شکیال *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

518018563780چوکامی راسخی شیدا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

259348385780رظَلی رٍدتاروی صذیمِ ارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

261001144180پیذاًصاد صویذ(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261012630180پورعینی طوبی*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261984332480ًاهَر طیثِارایؽگر ًاخي(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

8459491880نوری عاطفه2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261992256980ثریائی ػعگر(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

262018291380ریگ مرادیان علی(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273022179480رامتین علیرضا* دستمزد و حقوق حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269153531280کرفستانی جعفری فاطمهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570996272480روشنده جوادپور فاطمه(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258108094980پرد هندوانه خدمتگذار فاطمهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

261006747180عاطفی فاطمهبربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264936460280سر شیل مجیدیان فاطمه(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

269145325180نظافتی فرزانه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263174653880جوکندان شبرنگ فریبازنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266996206880آبرودی سرپرست  کبرا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261000824480حورلو نعمتی لیالزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264000287280محمد دوست مازیار(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

290988815080مرادپور  ماهرخ *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266007349180گسکرئی خواجوی  متین *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

267031113180خاله هنده زاده ابراهیم مجتبی *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

570971509380پشته لکه سلمانی محبت(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270855555380دیوشلی پور حسن محمدعلی *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268013761280پورخدادا  مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268029208180سرمستانی رضاپور مریمزنانه دوز ضخیم(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

31044846880فرخی مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261995294880هرداًِ هرین*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

32316115480ماجالن مرشدی  مژگان* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

518995318180بلسی حیدری مونا(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

4660373580مشیرنیا مهداد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

262019997280اوثری جَوٌذاى هْذیِوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

262041003780ًیازی هْعاوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

268012179180کرفستانی ؼالمی مهناز* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



264013259880نیا بازاری مینا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630995039880گرکرودی روحی مینا* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266870648380سرائی خلیل عزیزی نادرتیوپ کار تعمیر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی

261988847680اندرونی نازنینبربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570008959980گاوان خیل عبدلی نازنین2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270018606080اسدی نگار *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259606617380دواجی رشیدی یاسربنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264994962782کرمانشاهی زاده حسن  یاشارتجربي برقکاران

265030090682.5جوبنی صادقی مهدیه(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

166044364482.5بیدار آیدازنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

630005386582.5پورخیراندیش زهراSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

631938016082.5اسفندیاری زینب(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261994075382.5چنگیزی سارا1درجه ICDL کار رایانه(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

631002727182.5سرا فبیل مهرزادی سحر(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261926504582.5پالودی سعید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

272191178382.5عسکری عبداله *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261982860082.5حمدگو کریم(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

263179643882.5یوسفی محمد *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261009043982.5نژاد تقی مریم(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

258052529782.5دوسالده رحیمی مصطفی *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268023504582.5رضاخانی منازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261971805882.5اسداللهی مهدی* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261003418082.5عظمت مهدی *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

146424543682.5نورزاده مهران(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

2040231783مقصودی یاسمنSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

266005230183گورابی کهنه زاده رمضان ابراهیمE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630009785483نژاد سعید امیرحسینوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

272266288483خادهی تیصىتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

265012402483سلیمی پروین2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

263087252183ریک جوادنیا ثریا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

259574262083حقی خاکبازقربان جعفرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

272150353783ظلیواًپَر حجتتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

570996832383سنگده خوشدل خیامکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

271030275683اتراّیوی الووِ ظری رؼیذ2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

266988704183بوئینی بهجت  رقیه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630993013383زرببجاری رهنما روشنکگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266025640383گورابی االله شکوهی  زهرا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



266025310283چیرانی جعفری  زهره* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

8369595883واظوی پَر ولیذ ظر زیٌة2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

262031726683کلستان حیدریان زینت* زنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266014343983معافی خجسته  سحر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265016970283شمامی جهانی سحر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

263007646683نیا حکیمی سخاوت *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

31005012183نجفی  سمانهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268001162783عباسی سمیرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570003218183حبیبی سمیهزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263163597383زاده وردی سودابهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267037652583لواجو سوگندزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267990488583میرفاطمی حسن محمد سیدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

94057596383حسینی مرتضی سیدبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

570007710883سنگده بهرامی صؽریزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

517002037683قشالقی نادری طاهره(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268006430583چافجیری منعمی عاطفه *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631994239883نیا خلیل عشرت2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267887905483ذوپیرانی ذوقی علیتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

272167481183عباسی صنایع علیبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

267029960183خاله هنده قربانی علیرضا *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

37146987283حك پعٌذ فاطو2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

604995801783رضاپور فاطمه(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270995393583فر مظاهری فاطمه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

273025726883حیذری ًصاد حعي ویادُ فائس2ُ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

269131030283لطرئی محمدنیا فرخندهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269060799983رضائی زاده سلطان فرزانهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269164952083میرکی محمدنیا  فروغزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

569005539583مزگی سفید سلطانی  کوثر*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263165257683ریک مردوانی گلزارزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262006108383نصرتی لیالزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

290988815083مرادپور  ماهرخ* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273991852683پان ًؼوت هحوذتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

261990705583زارع نصرتی مژگانبربری گیر چانه و خمیرگیر کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266970477883گشتی نظری مصطفیخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

259607162283ًیه تخػ تاال گفؽِ هؼظن2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

630009801183پور گلشن مهدیوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266959436083نوگورابی رضازاده ناصرخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

263166080383مرادیان ندا *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263183624383ناو صدیقین  نیلوفر *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268017691183محبی نیلوفر *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



570009232883.25رودسری برزگر نیما2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268014507083.25سجیرانی زاده خانعلی ابراهیم(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258008045783.25رمضانی آرش1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270990719483.25کورنده رنجبر آمنه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258081994083.25پورنوروز آینازدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

92422747883.25لوکالیه حسینی ؼالم زهرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262011427683.25لتوم پورصفری سودابه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264987457083.25نودهی مظلومی فاطمه سیده(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

6790327483.25پٌاّی ػثاضهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

268005484983.25کالکی حبیبی فاطمه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264931570983.25سری فتمه ؼالمی فرزادبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270023708083.25گالشکالمی مهرپور مبینا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259591957183.25رودسری پور حسین متین(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265990740483.25الفتی هحوذهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

399091800183.25طاّری هحوذهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

270027507183.25لنگرودی جوادپور  معصومه(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

137805171883.25صفری مولوددارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264916743283.25رسولی نجات مهردادبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264010259183.3راد رشیدی یاسمن(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

270986762183.4سراجاری شعبانی ندا *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261969316083.4لیالتی جؼفر(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261015978183.4ػاتذی ػٌثراى ظٌْذ2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261992454583.4دارا هجتثی(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261006544283.5ظیذاى هیٌا*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261001795283.5ًظری لویر اهیروارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

264027596883.5میرزازاد  بیتا(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261934354283.5حمذاری همذم ثریاوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261934354283.5مقدم حقداری ثریانانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

8403214683.5محمدی سپیدهنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261994116483.5مخیری مهسا*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261988847684اندرونی نازنیننانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

569003966784سیاهمزگی یاوری زینب1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

269119182685محمدنیا مهین*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270989700885پاپکیاده پور کاظمی سمیه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267030326985خاله هنده نصیری عرفان *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

570007055385الرسری زاده اله امان فاطمه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268003090785اطاقور بشردوست فاطمه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570007074185برزکار فرناز *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

1051721985سقراط گیتی(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

5774056985درگه راجی معصومه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



265007227185شمامی برقی مهین(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

630995039885.8گرکرودی روحی مینا(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

267015578285.8نیا حاجت پرستو*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267028400085.8محمدی ساجده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

269147914585.8نوشهری دانش صؽری* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

272044685885.8نیا نوروز علیرضابنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

268027519585.8چالکی محمدی مائدهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630004942685.8باال پیل محدثهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

517010392186جمشیدی هیدیSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

631996632786چمتوئی اسکندری احمدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

273954070186پَر تالر اظواػیلتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

273924841586تىتاز اظواػیلتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

272254174286ػلیپَر اظواػیلتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

264010894886نویر اشرؾ  الهامWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

516007717086همتی امیر(3درجه) کار گچ عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

517991502586ظلطاًی ایواىتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

2580068155حسینی  آرمینخروجی و ورودی
86

263082906586هَلری تْرامتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

265030189986هرزویلی شیری ماه پری2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

270000944486پرشکوه ترابی پژماندیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

2649229101باشتین جبارE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر
86

273934494586هٌصَری جَاد تؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

273924325186تروشه حامدبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

261002501786ارامی حسین(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

272123295986ترهیذُ حویذتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

630009712986نوروزی رضا حمید *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

272065082186ّواٍر داریَغتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

265009222186آبادی علی نژاد طهماسبی رضا(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

570008533186دشتمیان نیا رحیمی روشنک2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

666011274186جهانی زهرا *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

261947774386کهندل سعید *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262006539986شفقی سمیه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264919823086پرواز زلفی سودابهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

570013528086وسکه نفیسی سوگل2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267921194486سبز سیدمحمدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261926177586گلگون خاتمه سیده1 درجه پز شیرینی(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

259441323286مقدم نامجو شرافتای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر



272019744086فالح نیک صابربنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

272204519286ػلی ًصاد ػلیتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

272247453086ػلی ًیا ػلیتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

267030943786سرائی صومعه قانع علی *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

7951405786ًصرتی ػلیرضاتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

518013024786کوهی مطهر ؼزالهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265002428386پوئی خره طاهری فاطمه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

517978741686لفمجانی امیری فرشیدبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

160097721986ایدلو بدری  کفایتای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

265989905386ؼیاثوند بخشی اله کیومرث(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

516958571386مرد سیاه دوستی ناز گلportal کاربر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

267981288386تطفی شاملی لیالSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270980859586الجَردی هحعيتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

273944325586تِ حعیٌی هحوذًمیتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

273005551786عزیزی مصطفیبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

266027704486پسی گوراب ثابت تبسمی  معصومهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

171001938886ػاتذیي پَر هیثنتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

272241523286لورفرنیا نادربنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

187059036886.5سیاحی نگین2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

261934425586.5اخضری بهراد *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261002939186.5سودمندی پریسازنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261000266186.5ػاطفی زّراوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261000266186.5عاطفی زهرانانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264928839686.5اندبیلی ابراهیمی سارازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

8403214686.5هحوذی ظپیذُوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

264940655086.5سنگاچین پور قلی سهیالزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261000809086.5پاکباز مازیارنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261997040786.58بایرامی بنی مهردادنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

272245470186.58کورنده پور امامی اعظم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

566003192786.58واحد پریسا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

37140391186.58قاسمی حدیثه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

653935678186.58هحوذی حعیيهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

269122599286.58محله خلیفه اقبالی رقیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270016001086.58دیوشلی خوشدل رویا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264021069686.58ثابت جمشیدی زهرا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262036123086.58ریک شایگان سجاد *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

1056035186.58زاده هراتی  سمانه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270010589386.58لوکالیه پور ابراهیم سمیرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570991825386.58خواه محمد سهیال(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر



517994120286.58کناری پیش واحد نیای نعیمی فاطمه سیده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263153934686.58پیرهراتی ضیایی شهریار *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

556044762586.58سورکوهی نخستین فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

196004336686.58چاکلی محمدی فریبا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

570007375786.58چروده ذهنی مجید *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

5841354586.6داًؽیاى هحوذرضاهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

200325699786.6شیجانی ایزدی آزادهناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

271033987086.6پورامیرآباد مرادی زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

32158870386.6بحری سارااي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

1067524886.6گالشکالمی صداقت فاطمه* زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

271031630786.6پورامیرآباد مرادی فایقه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270015639086.6اکبری ذاکر معصومه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259370381486.6فدوی نیرهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259578715286.7گرفمی هدیهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261996248186.7صفی زادُ ؼفیمِ*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

1022784987اًذیؽٌان هْذی(3درجِ)وارگر ػوَهی ترلىار ظاختواى (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

266978695287عباسکوهی عاشوری ابراهیمخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273913229887نیالیچاهی مهدی اشرؾ*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

259337502787صابرزعیمیان بابککار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

263062729287خانی پیمان* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

273996012387کیاده حسن نژادصدیقی  خدیجه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

630009368987حاجیان رحمان *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

273010740187کالیه لسکو شیرزادی ریحانه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

268008316487مقتدری زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268021017487آبادی قاسم حیدرزاده سارازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518000666187پورتسیه یوسفی سجاد(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

630009722687عباسی سعیدوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

273012447087گیلده کریمی سمیراناخن ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

163986093287منافی سمیرازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266893850387رادمند مصطفی سید(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258092645387الهیجانی کتک حسینی زهرا سیدهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

262036343887داناحور شراره *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268024677287یوسفی شهربانوزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268019553187اکبرآبادی علیجانی صدیقه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269147914587نوشهری دانش صؽریزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273014098087امیرهنده کار صنعت عالمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

162042236087علیا اوماسالن ناصر عبدالرحیم(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269169144687آزاربنی پور جانعلی عصمتSYBکارافرینی(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

569006392487چوبری طیبی  فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262031939087خذاپٌاُ تَداللَ فاطوِوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر



268025681687راد مطهری فاطمه *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

518012886287وقاری فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

196004336687چاکلی محمدی فریبازنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

263161684787ناوی نسرین فیروز(3درجه) کار سفت بنای عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269168507187خانسری طالبی لیدازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269161118387سرائی حسن پوربابائی  متینای رایانه گرافیک طراحی(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

338059534987روزمهر متین* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

259603807287مامودان عبدالهی متین*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

268020985087عباسی  محدثه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258040786387فشتمی خالقی مریم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

259348717887جورشری باال شفیعی مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

268019815887رودسری پور بخشی  معصومهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

208036781187نژاد قربان منیره* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264916743287رسولی نجات  مهردادتجربي برقکاران

259570885687فکری میثمکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

268010239887زاده خادم مینازنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264005280287آبادی تازه شکیبی نؽمه(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264985581987مصدق هلیا(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

518009733987.5چوکامی رحمانی یاسمن*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262026935087.5دؼتیاری ریه تْارُ *(ارایػ صَرت  )هتؼادل ظاز چْرُ زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

490010586489فتیره پور آزاد میترا(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259340831689میاندهی خادمی  احمدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266971820589جهانی اکبرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

217002449589مصطفوی امیدبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

270933956089فشان آستین آمنهدیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

273921321289ػاطف درخؽاى تْرٍزتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

272098934789اتراّین دٍظت حعیيتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

516000245689دهروصبح علی(دانش و کار) 1 درجه کار سنگ(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

266860169189جهانی علیرضاE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

272258685189طوافی علیرضابنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

258095228489هیری واهلِارایؽگر ًاخي(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

271022272889هیرزایی هجیذتؼویر هَتَرخَدرٍ تٌسیٌی(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ّفت الّیجاىالّیجاى

265019480489کلوسفروشی شکراللهی محدثه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

265012627289سیدانی حکیمی صادق محمد(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

258049393189فشتمی مصلح محمدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259582714689اسماعیلی محمدعلیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258067284289کوهی محبوب مژدهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

259613612089قیصری  مژگانای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر



270007343689فلک پیگ مصطفیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

265008746389گلورزی دوستی معصومه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

265029881289کلورزی ذولفی ملیکا(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

265025730189کلشتری عینی  مولود2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266017017789بین روشن  نیلوفرزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264986982889دوست دریا  وحیدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

264986982889دوست دریا وحیدخروجی و ورودی

267993903489.1مردخه نوروزی یاسرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

268024404489.1اسماعیلی شقایق* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

259591957189.5رودسری پور حسین متینWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264013832489.5بداؼی جباری شرارهزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570001375489.9خیلگاوان حسینی مریمزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

263109162089.9ػسیساى هحوذصادقهذیر تَر( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

258042835689.91سعادتمندبحری نیلوفردوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261996586189.91دار خوشه اسماعیل *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270024033289.91گلسفیدی پور حبیب آرزو* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270014303589.91رنجبر آرزوزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258515352789.91دٍظتذار تْويهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

262035226689.91ملیحی توحید *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

8892492589.91هؼرٍفی حاهذهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

270000503189.91قویدل سامره1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258072098789.91کساری قدیری شاهینصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259326547790دٍلتخَاُ وَرٍغهؼرق وار حجوی( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

273023287790گوکه تجن خواه وظیفه ابراهیمکار محیط در اینترنت و رایانه کاربرد(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

265994592690جانی اسطلخ معصومی ازیتا(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

518001742490رودکلی پوررجب اسمعیل(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

653974206190شاخالی عاصی  اکبررنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266027335990برار حسن امیرحسینخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261021991190معنوی آیلین *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

265025823390طارمی اکبری پرستو2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266892208990گشتی زیرانی حسنخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265996164690زاده ؼالمی حسینرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

269120091490آذین حمیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

272269393390شرفشاده کریمی رقیه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270007845490صادقی ریحانه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266017588890گیگاسری یحیوی  زکیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630994604890امین زهره*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

263169664690طولی ؼریب زهره(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر



631003652190بلکوتی محمدی زهره*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258117382390فومنی ارفعی  زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269159349590امیرائی پورمحمد زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

163821878190مرادزاده زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

270961967990میرزاپورپهمدانی زیور* دوز شلوار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

261996357590دار خوشه سجاد *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

615990364090افشار کشاورز سحر*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273943190290کورکا کوچکی سرورگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

666011006290زاده آقاعلی سمیه1 سطح – MBA(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

273991700790فتحی سمیه(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

4899697190عزیزالدینی سیمینگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

261981368990پورزارع شاپورنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261010956390ظواپَر ؼمایكارایؽگر ًاخي(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

266984674290نظری صؽرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

431077128990جلیسه فالح صفیهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

246021382490احمدی طیبه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

258012334290ویشگاهی پوریحیی عاطفهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

44074592690اتابکی عسلزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

273019606490اظىٌذری فاطو2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

258122712590جعفرنژادچپکی فاطمه(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

263164781590حور دوامی فاطمه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

146778826090زاده سیؾ فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261006747190عاطفی فاطمهنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

325541436990هحوذی فاطوِوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

325541436990محمدی فاطمهنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

271019900990سراجاری موقری فاطمه *(دانش کار) زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269011274490پیجانی پور علی فرخندهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273028220390طَاف زادُ فرزاًِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

263123011690پور مردی کیمیازنانه موی ارایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

214193292090صمدی گلنارنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

220072049190اویلی قمی لیالزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630952419490قرباندوست لیلیگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

261966663590مرادیان مانینانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

259175283490چافوچاهی پور حاجی محبوبه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

273015492290نیاکی پورقربان  محدثه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

265019655690بابایی محدثه(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

270017851390باقری میرزا محدثهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

267028564390خاله هنده شادخواه محمد *2 درجه PLC کارور(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266892871090آبست محمدعلیخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

259440684890اللمی شادمان مرتضیرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



266021547290گورابی االله سندی  مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

631005282990محله رضا بشیری مریم2 درجه زنانه نازکدوز(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269036548090نودهی زاده حسن مریمزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262007619690حور جوبنه رزم مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

483988565690کرباسدهی فالحی مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

265020039190بیورزنی طالبی معصومه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

270930271390لنگرودی چی یخ معصومه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273028179790ترٍؼِ هْذی2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

631004618790تارک مهدیهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

259596240190نزاد هادی مهرانرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

264027205590افروزه مهشیدناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

219010477790کاکرودی زاده قاسمعلی مهینناخن ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

431089401190کلجی گر کوزه میالد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

570996980190سنگده نژاد قاسمی مینا(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265965167190منجیلی کریمی ناهیدتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

270927246690چالکیاسری پورامین نجمه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273025973290خذادادی لفَت ّاجر2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

270025244690خواه علی یاسمناي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570003598792یگانی یاسمن1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

172005924192پور مطلمی ضیاء ابراهیمکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570003532492ستاری حسین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267991012592ؼالپاتاوانی حمزهکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266928736092تطفی زاده تقی هللا روحتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570005111792گاوانی خیل احمدی خان زهرا(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570008396592شیراز الیاسی سهیال(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

267988501592باصری موسوی خاطره سیدهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265011302292الیزئی صفری صابر(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264022751392کچلک صفری علیرضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262014085492اطهرنیا ماهره(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258014971692احوذپَر تروادّی هرتضی(3درجِ )وارگر ػوَهی واؼی وار (دٍهٌظَرُ )هروسؼوارُ تیعت لَلواى لَلواى

266024375192.4شولمی پور گل  مرجانزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

269169755192.4سرایدشتی زاده نبی رقیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

517004603092.4پور عاشور حدیثه سیدهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

267026576692.4بازدوگوری جهان فاطمهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268023618192.4سواره گزیزه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

75003414992.4طبر نظری مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

268006227292.5کشایه زاده موسی مونس* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270834777292.5احمدی آسیه* دوز مانتو(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

8052795792.5قاضیانی سادات السادات حوریای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر



264027420192.5نویر اشرؾ دالرامWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

269015347592.5سیدباقری فضه سیده(دانش و کار) خانه در هنر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270995604792.5شلمانی زاده حسن فاطمه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273994457892.5رودپشتی کشاورز فائزه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259199730692.5صیقالنی خانجانی محمدرضاای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

570006809592.88حیدری مهسا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264013285793باؼبانی زاد اکبر حسینE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

8071468493بازاری برزگرشنبه  اکبررنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258050494193اسطلکی ناصری الهه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

270852746093دریاسری فالح البنین امگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266893944593آبست امینخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630009441393نژاد مشیری بصیر *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

631959828193بداشتی اله پروین2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630009277193میرزائی جواد *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

266017841093گشتی دودمانی حاتمه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630013264193گاوچراسرائی پور حسن حسام *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

258104186293بوزه آجی محمودی  راضیهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

273023078593ػطائی ظیثٌی زیٌة2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

1084197093ثمرین نژاد مهر  ساناززنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

6300071596استادکالیه نظر حق سجاد *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش
93

273016697193پَر هحوذ حعي ًیاوی ظویِارایػ ٍپیرایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

259163030593پیچاهی سحرخیز هاجر سیدهگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266892014093گشتی نژادی شهریارخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273027235693رضَاًی ػرفاى2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

266873873393فکر شیرین عسکرخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

259447517393نرگسی صدیق علیرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2132669193ًجف زادُ فاطو2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

265025810193رودخانی قلعه یوسفی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266010638193نصرتی فرشته*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265993706093جوبنی رجوعی کلثوم(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

266811148193سیاهمزگی داکدشتی کوروشرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

432224371193کشاورز  لیال(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

269011110193رودسری ایزدی لیال* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270940687193حسینی لیالگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

269155862293کامیاب لیال* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264940005693رهبر ابراهیمی ماریا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

266807287593میانرزی دوست علی جان ماه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

264016387693ظاػذی وپَرچالی هحذثِوارتر هَاد ؼیویایی در ارایػ زًاًِ(دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر



264017644793کینچاه پور خانی محمدWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

268027131993قویدل مرضیهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

631005495393اهیذی تلیىاى هرین2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

200219893493قلیچی مریمتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

273015819793نصیری مریم(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

266011034493گشتی پوراکبریان  مطهره* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

630009566593رضایی مهدیوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

259457290193باقری مهسارنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258083816393شیخانی پور آقائی مهشید*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

570993662693ظیار ًعریي(وار ٍ داًػ)رایاًِ وار حعاتذاری هالی (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

267978150393مردخه حاجتی واحدرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270025296993.24کچالمی پور هادی هانیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

273014359993.24سری دهنه پور علی  الهام(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268023036193.24گوابر باجی محمدی طاهرهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

270024337493.24پورباکوسرائی رجب فاطمهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

483978755793.24سالکجانی مظفزی مرمر* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270013499093.24خورسند  مریم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258093551793.25ازناوسر روئین مهدیصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

339164561193.25طهرانی فرد عظیمی آزیتازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264004544193.25رشیدی سارا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264012507993.25گاوکدهی پور حسن سعید1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264003500293.25نازرفتار  سپیده سیده(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

6664641393.25خانقاه شفیعی علیرضا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی

264012618093.25ابدی خداشناس فاطمهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264018749193.25ؼازیانی نژاد رمضانی مریمPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262007156993.25زاده حسن منیرهناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

175562562693.25کلویر بردبار مهری2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264014708093.3سر شیل خوشنود هانیه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270014125393.3جاللوند پور فرضی زهرااي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

1098250793.3مهر طباطبائی ریحانه سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270932930193.3زارع جعفرپور سکینه سیدهاي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270002894593.3حسینی مریم سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270930505493.3لنگرودی پرداز چهره شیریناي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

275065425493.3سرارودی امیری فاطمهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270020569393.3کومله شناس سن فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270961167893.3جاللوند زاؼی فریبااي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

272209424193.3اجدادی  لیالاي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270002237893.3کومله کش زحمت مرضیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270022283093.3نالکیاشری شبرنگ مینااي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



270017076893.4گالشکالمی صداقت نرجس* زنانه موی ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

5533685193.5طریمی ؼٌْاز*ؼلَار دٍز (دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

163981059593.5ناصری النازنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

518989222093.5امیرکنده یگانه حبیبه(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

325042007793.5هحوذی ظویراوارگر خویرگیر ٍ چاًِ گیر ترتری(دٍ هٌظَرُ،واًرٍد)هروس ؼوارُ ًِ آظتاراآظتارا

261997586793.5سپهر بنی صادق *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264991082894نوشری پور حسین طاهرهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

273970526395سالکده عاشوری اشرؾگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

267016543595مرکیه بخشی حمید(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

263002760095تؽیرزادُ فاطوِ *(ارایػ صَرت  )هتؼادل ظاز چْرُ زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

264017673095افراشته فائزهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

259044802395.7کساری ؼالمی  مریمای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

258002569395.7تملی پورؼالم رقیهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

267980895995.7طلب خوشحال رقیهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

273995890095.7کیاده حسن میرزازاده طاهرهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

264003419795.7زارعی فاطمهWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

264009955895.7رمضانی  محدثه(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

258040210196منگوده نژاد رحیم  نیلوفرWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

594996527296رشتی فاضل  ایران2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

270001214396خالکیاسری رحمانی حسنتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570002573696ارده اصلی الهیاری  حمیده(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262016926796بداغ عزیزی حمیده* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

6496194196قسمتی زهراکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266027863696پرست حق زینبزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265007849996کوشکی مهدوی زینب*2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

594998619996لیاولی قنبرزاده سارا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

431087880696معتمد کشاورز سمانه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

432352156196باؼی موسوی سیدسوریکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267994565496باقری زهرا سیدهتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

653990908196موشنگانی میرزائی شهرامکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259382242296مردخه طالبی اکبر علیE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258070860196رزداری امیری فاطمه(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265957804496فر حیدری فرزانه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

261000133996نژادی واعظ مسعود *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

128493915496سراوانی زاد میرزایی مهدیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570004679296دشتمیان دوست عزیز مهشید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258054452696.32لیافوئی محمدی وحیدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



264935460796.32معافی نیکخواه پیمانE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264959624496.32پورهادی حسینE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264009318596.5نیا ماکسیم شایانE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261001795296.57لمیر نظری امیرنانوایی پیشکار کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267017324196.57ازگمی حقیقی پویاصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

265996561796.57شیرکوهی پور رجبی حمزهصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270013648996.57کالمرودی حبیبی  زهرا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264937225796.57قرابائی احمدی زهرا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270002957796.57رحیمی سحر* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267014797696.57بریران سیدی سیدرضاصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270012169496.57محمدی  فرزانه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259448093296.57حیدرزاده محسنصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

258053551996.57پوسلیک محمدصادقصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258045036196.57علیزاده مسعودتجربي برقکاران

1633406196.6دالور فالح مهسازنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270997654496.6قنبرپوراطاقوری البنین ام*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270024033296.6گلسفیدی پور حبیب آرزو *(دانش کار) ناخن ارایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270015697896.6قیاس روشن سحر*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

94676142696.6احمدی محبوبه سیدهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259615188196.65پورنصیرمحله قلی فاطمهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

264007564096.66طالب صید شقایقزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

526955082296.66زاده رمی اللهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261004626196.7اسداللهی  ندا*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

246021382496.7احمدی طیبه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

431080137497بهاری محدثه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

266927837197کراکوئی زاده بخشی احمد(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273025777297رظتوی رؼت آتادی ال2ِْ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

273026671297هَظی زادُ جَتىل آیذا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

264989381897امیری آیدینE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266982035297زودلی حسینی بهرامخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273029365597تردتار تیٌا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

270006635997جمالی  پروانه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

237192233197آذرآئین پروانهگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

630009425197خرشتمی لزومی پوریا *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

261993244097ؼالمرضائی پیام* عمومی پداگوژی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265890477097اعتدادی جمیله(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل



262006661197شاهلی حسامE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630982440697گوابری محمدی رخسارگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

268026179897میانده رمضانی رضوانه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

259166096497گلرو صادقی رقیه(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

259488319097باالجورشری نصیری رقیه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

273027639497حعیٌی ویٌچاُ رٍیا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

490050667297حعي تیگی پؽت هعاری زّرا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

268002460597خرشتمی مرادیان زیبا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

570004516897نژاد رضائی زینب1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264994600897اختیارزندرق سانازناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

336001669697احمدی سعیدE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

630973886097کار توبه سمیهگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

517993054597رزمگه سونا(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

517993054597رزمگه سوناتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

265012092497دوگاهه مهدوی مرتضی سید(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

264971743297اصل صالحی سمیرا سیده2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

1090005597آباد علی حسینی فاطمه سیدهرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

7441676697آبکنار کیائی مریم سیدهناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

266018848397خادمی  مهسا سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

594004495697طالوئی عبدی سیماتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

264013058797منفرد وکیل سیناE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264015821197خوشدالن شیوازنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

268020385297طیوال عباسی شیوا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

516003692197سرائی پلنگ پاشائی عارؾ(3درجه) کار گچ عمومی کارگر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

264015555597زاده عرب عاطفهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

518995862097کوهی اخینه عباس(3درجه) اهنی پروفیل ساز پنجره و در عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

266891847297ماسوله امدادی عظیمخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266952290497تمی زادُ رٍدپیػ فاطوِ *پیرایؽگر اترٍ ٍ صَرت زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ دٍازدُ فَهيفَهي

264012625397حیدرپور فاطمه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

1987336097حیدری فاطمه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

265014833097آبادی علی شعیبی فاطمهتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

258093186497بازارمج علیجانی فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

273022727197احعاًی فرؼت2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

273943241097صثَتی فؽتوی فْیو2ِ درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

264010065397نیا حسین کیوانPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264011595297ارشدی  لیال1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264008997897شادافزا ماهانE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر



268009422097رمضانی مائدهگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

569987427597نیانهزمی یوسفی محسنرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

570005493097فخری اسحاق محمد1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264965845297عبدی محمدرضاE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

265941084497کلوسفروشی برهانی محمود(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

273013184197جسیدانی اکبری  مرجان*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

273991358397گوهردانی دلدار مریم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

265989081197علی دنیا مریم(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

264990238897قارویری ظفردوست معصومه(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

258095126197ویشکائی فرد معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

653974997197بنکدهی مهری موسیرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

630000887897شبخوسالتی رحیمی نداناخن ارایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

273011783097کماچالی اشمان اکبری  نرجس(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

267895497897جعفری نرجس(دانش و کار) عروس و شب لباس خیاط(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

272016260497مقصودی نوان نرگسگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

182957818997عمیدی هدیهزنانه موی ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

13224832100جورشری نژاد عسگری هستی* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2730283137100هؼوری آظتاًِ اتَالفضل2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

4130468650100ابراهیمیان اخترالملوک *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2640169289100مشت آهنین  الهه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2700219953100امیریان الههSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

2650162521100ابادی علی احدی البنین امحجمی روش به لباس ساز الگو(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

2619680670100وارسته امیرتجربي برقکاران

2658862709100فتسمی انصاری انسیه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2700118006100پاکدل آرزو1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2580068155100حسینی  آرمینSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

6310057421100جعفری بیتا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2658995598100منجیلی موالئی پریروتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

1672351723100بیگلو رحیم یادگاری جعفر1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2620368588100چوبر مردان حامد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2595993577100پورابراهیمی خلیلی حدیثدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2595120689100گورابسری صداقت حدیثای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2640176315100برمچی زراعتی حسنSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2669852149100پور شمسی رضا حمید(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2279659476100راسخ حمیدرضاتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2650082763100تکلیمی محمد گل پور خدیجهتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2722325748100پورحسین رحیمه*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

2700069307100گلباؼی اصؽری ریحانه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

3920324595100آگاهی زند ریحانه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل



2200429282100پورلنگرودی عیسی زریتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

3330121378100پوری باوند زهراتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2659844046100کلشتری حداد زهرا(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

6310042459100زاده حسین زهرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

4310028500100الخانی پور حیدری زهرا(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

902466763100قوژدی خزاعی زهرازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2730204954100ػطائی ظیثٌی زّرا2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

2680066596100استادکالیه ؼالمی زهرا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

6309946048100املشی امین زهرهدیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

5700103291100زاده جعفر زینب2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2659603502100السکی دولتی زینبدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

6300055817100پناه کاظم زینبSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

2659860866100کلشتری احمدی ساراتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2620013100100ظْراتی ظیالرز ظارا *(ارایػ صَرت  )هتؼادل ظاز چْرُ زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

2680202635100عباسی سارا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2700167929100فالحی زاده محمد ساناز(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2700138325100منتظری محقق ستاره1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2680151011100کالیه استاد نظر حق سعیدصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2739166826100نژاد قاسم سلیمهگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2669848311100آبادی حسین سرفراز  سمانه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

5949757467100شیرکدهی کاظمی سمیهتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2660137870100للکامی نوربخش سمیه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2730154515100فتحی  سهیال*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2640044745100کنده امیر حسینی الهه سیدهSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2596079321100نودهی سعیدی آتیه سیده*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

4311187181100موسوی سید زهرا سیده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2730219481100هتمی ظیذُ زیٌة2 درجICDLِرایاًِ وار (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ پاًسدُ آظتاًِ اؼرفیِ آظتاًِ اؼرفیِ

2580717706100رضائیان ساناز سیده1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2620035406100قرانی سیدعلیپور شیوا سیده* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

6309945361100الحسینی خرم عصمت سیدهگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

2580648232100کوچصفهانی راستاد فاطمه سیده1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2730106261100موسوی فخر لیلی سیده1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2650215313100جعفری محدثه سیده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2200451555100هاشمیان معصومه سیده2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2668919460100برار حسن شجاعخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2710165937100صبوریان شروینSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

2640158211100خوشدالن شیوا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2620159679100مریان دالوری صدیقه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

2730116605100دهکائی فالح پور حسن عارؾ1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

2669593348100شکالگورابی روشن عباسخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



2669959148100رودخانی قلعه پارسای اکبر علیخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2679619498100آسیابسری زاده قاسم علیتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2595734466100جعفری علیرضاصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2709600609100کوشالشاهی بزرگی فاطمه(دانش و کار) دوز کاپشن(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2680152271100خواه حسین فاطمه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2595777807100خوشرفتارپاشاکی فاطمهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

5700277311100پور نظری شریفی فاطمه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

3392490180100نالکیاشری فانی فاطمه* دوز شلوار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

5179047625100جیرندهی نژاد فتحی فاطمهتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2739238071100امیرهنده قربانپور فاطمهگیاهی های اسانس کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

53361301100محمددوست فاطمه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

5189936767100اشکیکی یوسفی فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2658973527100آبادی علی نژاد یوسفی فرزانه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2700200276100باباپور فروزان2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2650141689100چگینی جودکی فریبا(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2659478937100هرزویلی شیری فهیمهتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

5709929387100ماللی جعفری فیروزه* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

5709920861100تاتائی ظِ ؼٌثِ وثری  *(ارایػ صَرت  )هتؼادل ظاز چْرُ زًاًِ (دٍهٌظَرُ)هروس ؼوارُ ظیسدُ جَوٌذاى تالػ ّؽتپر

2640183249100نجاریان کوثر *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2660095302100گراکوئی زاده شعبان لیال2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2660053421100سنگبجاری صالحی  مائده* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2596064510100خشکرودی محسنی محدثهزنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

1742493289100باروتکوب  امین محمدصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

22366547100بدابی فقارتی حسین محمد(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2679457838100خشکنودهانی دائمی رضا محمدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

1463722982100ایوریق زاده نصیر محمد1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2580588485100چناری عباسی محمدحسنصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2580569782100تراش خوش محمدرضاکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2730013229100دیلمانی محمدی محمدرضا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

10293248100نوگورابی بصیری  مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2650279273100پشته خادم  مریم(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

2700181964100دریاسری جانی علی  مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2659868395100سرخنی شعبانی مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

6309919601100پیرکوهی حسینی شیخ مریمگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

2659248265100عزیزی مریم(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2680246640100نیلق مشیری مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2650181028100نوروزی مریمتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2649594667100لیجارکی محمددوست مژگانای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

5189939618100چوکامی دلیری  مصطفیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2580736727100سدهی درودی معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه



5700124262100ناو فتحی ملیکا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

4040239857100مالطی قانع مناتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

6319809981100مقدم فروؼی موسیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

6300090655100مشکله پور یوسفی مهدی *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

2650076526100ویایی ملک مهسا*2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2580515488100پیربازاری رمضانی میثم(انالوگ)عمومی عکاس(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

2709847965100ثابت مرتضوی نادیا* دوز شلوار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2640157183100ئی نوکنده پور قلی نازنینای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

2659651671100منجیلی کریمی ناهید(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

2691691268100نعیمی ناهید *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

2650138505100دوگاهه باالئی نداتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

6300045927100امام نوری نرگسSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

2650008490100گلنکشی محمدیاری  نسترن2 درجه زنانه دوز نازک(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

4320923057100چگینی نظامیوند نسرین(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

2594337269100تفرج نعیمتجربي برقکاران

5180137683100باؼی صداقت  نگارناخن ارایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

2580892508100منگوده نژاد رحیم نیوشاWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

59356634100آذرلو هادی1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

5709892602100پیلمبرائی محمودی هادی *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

263168754128887دیزگاه نوروزی یلدا* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

265966195231898دبیری شهاب2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

432112961332509طاهری احمد(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

594002979567471صابرسیبنی  زهراPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

268030091216/5لشکاجانی زاده حسن سعید *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

290037183116/65کاویانی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

270018007017/5کومله رسولی حمیدرضا2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263031723417/5پور رضوان سجاد* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261016093319/98رشیدی عمران* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

269044495123/1پور خانعلی پیر علیرضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258000743123/31تیل سلطانی امید1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270027347823/5کوشالشاهی نوحی حسین امیر2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

569007520526/6طالقانی قربانی شکوفه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

269165399426/64باالن بی زاده عباس صؽریباؾ چادرشب(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

262037147327/5پور ؼنی حمیده2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270014876227/5کرباسرائی شاهنظری امیررضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266029664227/5گشتی پناه رفعت علی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262050275627/5شکردشت اسماعیلی  مهرداد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262052493827/5میانکوه نژاد قاسمی مهرشاد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261008119729/97نیارق شکاری میثاق* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



270025415532/5لنگرودی فیضی امیرحسین2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262040989633/3ادب بنی شاهین* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266942938633/3خسمخی مقدم مهدوی ؼالمرضابرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270025440633/33مریدانی پورعاشور محمدجواد(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269164744736/60پشته مازوکله قربانی ساسان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

653989289636/60قاضیانی ئی مدا افسانهازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266022507936/60آزادمهر جوادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

653959286836/70دهبنه خورشیدی نوعی زهراازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266949748937/5پرست حق حسینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266027001537/5رودخانی گشت قربانی امیرحسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270024971237/5پوردهکاه شیری حسین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

556067313739/5رضایی رضا محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261005421139/6وصالی رویا(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266013891539/96محمدجانی فاطمهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

264009009742/5اشبال خواه وطن مرجان2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

220066110142/5چنیجانی اکبرنیا حمیدرضا *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570005430242/5سنگده کامل حنازنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266029867142/5گشتی پیشه راحت محمدرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270017325243/29نادری مصطفی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

262045131043/3سیدی شیما*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270021257643/3شلمانی حسین پور اسماعیل(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270025440643/30مریدانی پورعاشور محمدجواد(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266023945243/50شکالگورابی رحمتی حمادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266024433246/5گشتی دوست اسالم معینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

265026930846/5رودی رشته صادقی امیررضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

7742503046/6ابراهیمی مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270009058646/60سلوشی زاده حسین نیما(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266994968146/60گشتی رخستی اسمعیلبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266806300046/62بجاری سنگ ؼمناک حسنبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270025440646/62مریدانی پورعاشور محمدجواد(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270025726146/62فشوپشته نژاد مهدی  معصومه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

631002104446/66آباد رحیم پور عباس مهران2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

271015537047/5مرادی ادیب  نسیم* دستمزد و حقوق حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259456988747/5فکار امتیازی سجاد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

271031221253/28بوئی بند اشرؾ امیرحسین سید *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

1777489653/3چیوائی سرلک مریم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270027718153/30لنگرودی نیکوئی جمال میالد(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264022524353/30صفت پدر علیرضا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

220049386153/5ساروشی مریمازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261980055253/5پورمینائی حمزهخاویاری ماهیان پرورش واحد مدیر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



569989745356/1سیاهمزگی امینی مهدیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

653965355756/1پورافشارقاضیانی سیدمحسنگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267023557356/1حبیبی فاطمه(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

517931980356/1علیزاده حسین محمدبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

2101837556/60مساری پشت نظری مونازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266885314156/60شالدهی قربانی سیدحسینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

653955823656/61بشارتی فرحنازازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

272215702056/61لیالستانی اصلی صادقی فالح معصومه سیده(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

146525438256/61معافی تنها مریم2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262020647257/5آباد نصرت ملکی معصومه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

269114419457/5کالمرودی پور حسن رضا *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264026988757/5گلوندانی زاده قاسم زهرا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

262032784957/5شکردشت رحمانی زینب* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

630009131759/4حیدرپور سینا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

11042846362/5رحمتی فاطمهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

266026848762/5رودخانی گشت پورحسینی سیدابوالفضل* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266027528962/5گشتی صادقی عقیل* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266026959962/5پورگشتی بیابان محمدجواد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270932973562/7نوروزیان مسلم *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261966251663/27وفایی سیامکبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

630003056363/30نجفی ابراهیم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266893098763/5گشتی افشاری علیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

261001307863/5پوراحمدی ساناز* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267881976063/6میرزاپور فرشیدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

631004436266/5اربوسرا پور علی محمد سینا1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

4781193566/6مقدم زاده ولی محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

270004982966/6مژدهی نژاد کاظم  بهناز(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

631984722066/6ازارکی جعفری حسن2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

379043214866/6مفاخری  شاهین(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

631944786966/6فرد خلیلی صدیقهباؾ چادرشب(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

630956039566/6حسینی علی2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270010919866/6ملکی  ماهان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270035473766/6لنگرودی پور صباغ  محمد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270032637767/5بویه زاده تراب  نسترن(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

266027262167/5رودخانی گشت کرمی فالح احمدرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

262051446067/5شیرگیر امید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

266818682167/5هوشیار محبوب رسول* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266028653167/5عابدرفتارپشتیری عرفان *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

258034141267/5چافوچائی رضایی علی *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



258006904667/5پایدارگارانی هوسپیان ماکسیم *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270911543369/3خسروانی موسی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267934461169/3جوینده کاظمبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

516988292069/5ساالری مهدیبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261994135069/90نمین جعفریان سبحان(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

266852610869/93گلزارمالوانی حمیدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

270016998069/93پناهی علی2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270018141769/93لنگرودی ازار پوربی حسن علی2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273018895969/93کماچال اشمان خدمتی محمدرضا2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270982837569/93رمضانی  مریم(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270856392069/93دیوشلی قانع معصومه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268025754569/93مقدم صفری مهدی2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

570011145472/5روشنده دوست ولی مهدیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262024146472/5ویزنه دریائی آصؾ* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

227964969172/5دنیائی حمیدرضا *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261006400472/5رضاجو سجاد* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

354960344472/5آورا  علی *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261989065972/5اصل حقی محمد* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261926333672/6زاد شرق مهدی* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267918306172/6پور امساک رضابومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266011972472/6صفت اسمعیلی میترازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

258034389173/26پور موسوی نریمانبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

262053708873/26کردلر شهبازی آیناز*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

270032191173/26دیوشلی قاسمی حسن2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258024057873/26کاراموزده حسنتجربي برقکاران

270934396773/26پورذکریا رحمان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270952059173/26جلیلی حسن ؼالم2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

431121604173/26پیرمحله پور حسین فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

269145685473/26چنچه رستمی کلثومباؾ چادرشب(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

1252970473/26پورقربان محمدتجربي برقکاران

264915409873/30صادقی محمدتقیحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267878376673/30آبادی فالح فدائی علیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266833019173/5باقرنژادچیرانی محمودبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264931204173/5پاس جوهر عسکرتجربي برقکاران

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

5099910975/9مالشاهی خیری محمدتجربي برقکاران

276985267375/9نیا صادق اسماعیلبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259390149775/9طهارم خدادادی پریسا(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه



259391655976/59سلحشور حسن سیدبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270014861476/59الخانی دوستی  افشین2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259384379976/59زاده بخشی جوادتجربي برقکاران

272084522176/59آباد اکبر پور تاش رقیه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258089284276/59سیدجوادی سیدپوریاتجربي برقکاران

270996328076/59فهیمی صادق2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

630002774076/59رحمانی عارؾ2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269027975476/59پشته فشکل اصؽری مریمباؾ چادرشب(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264011618576/59آبکنار دلیلی مریم2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

517001944076/59پیشکلیجانی نوروزی  معصومه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

271013544276/59محمودی  میالد2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

556014129176/6ثابت شفیعی همایون2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

268015021176/6زاهد پورزرگر یحیی پوریا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270025608576/60پسندمه زهرا* دستمزد و حقوق حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259435462776/60احمدسرائی مهرگان امیدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

266892788977/5سندی کامرانبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

569993955579/2فکار امتیازی سلمان* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

202787391879/2رنجکش اسماعیلبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267918306179/2گلشاهی حسینبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259448648579/2زاده یعقوب محمدبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267979768179/5کالشمی پورنوروز مریم(دانش و کار) ( تکدوزی ) زنانه لباس برشکار و ساز الگو(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

261979959779/5محرمی زمان(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

261001111379/92روانبد سجاد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

570997207179/92شیراز سبقتی افسانه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

432443692479/92بلسی تقوی اکبر(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

270010021279/92پوراسماعیل بهاره1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

652923374479/92اسدپور حسنحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

265026543479/92کبته میرزائی زهرا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

331002046079/92بابازیدی مرادی فرنوش2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270011170279/92اشیانی محمدی متین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259083999579/92راجیری خیرخواه مجید(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

269015267379/93چافجیری پوررمضان محمدرضا(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

262044720882/25عطائی مهسا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

261970690482/4ماجدنیگجه نعمتی سهند* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267855637982/5باقری فرشتهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

630009156282/5یورش اسماعیل *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

259119535882/5شیرزاد رامینبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261967523582/5پهلوان رضا(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



163983728082/5محسنی سمیه سیدهزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

265955334382/5تکلیمی گلبرگ شادمهر(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

273957766482/5نژاد جعفری علیبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

265982344882/5هرزویلی رحیمی علی(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

261927113482/5روانبد علی(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

264986138182/5پونل پور جعفری فاطمه* دوز مانتو(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261967037382/5پالودی کیوان(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

269118318182/5رودسری رضائی مریمدیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

517931980382/5پور فتحعلی  منصوربومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259322486182/5پورشهرانی مهدیبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

261996532282/5بد روان مهدی(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

262035734983/25فصیحی نیما2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

264004601283/25چکووری برودتی  ابراهیم امیرتجربي برقکاران

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259593898383/25علیزاده امیرتجربي برقکاران

518944957283/25نودهی آبرنج تهمینه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269111592583/25خانی حاجی حامدحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259133380783/25محمدزاده حسنحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

569924954083/25هادی ساسانحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259562754683/25رستمی سعیدتجربي برقکاران

631005873883/25کندسری صفرزاده سیمینناخن ارایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

163995531383/25زاده ملک فردین(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

270015039283/25بازاردهی عبدالرضائی فریده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270903745983/3شهدی مصطفیصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

2124851683/3نژاد پردل آریا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270996077183/3شلمانی نیای احمد سکینهPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270002495885/8چافی قربانیان نسیم* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

273923057585/8نیا صادق حمیدرضابومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

259434448585/8زاد حق رامینبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

267919945685/8اکبرنژاددنیاگرد ژیال*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

259585141185/8حسینی سید سجاد سیدبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

45273965985/8یوسفی محله میثم سیدبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266817214485/8پور حسن گل علیبومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

266807514985/8خداپرست ؼالمرضابومي مرغ دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

270019594985/8چناک مستورهSYBکارافرینی(دومنظوره)الهیجان هفت شماره مرکزالهیجان

267008641186/5پیشخانی اخوان نازنینزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259430639886/5نوبخت طوفانتجربي برقکاران

267006970386/58کسمائی زاده رفیع میالدرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258013616986/58نزادقاسم عیل اسماتجربي برقکاران

270940499086/58جدیدی الهه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258027063986/58زاهد امیرتجربي برقکاران

264939370186/58دادفر آرمین2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

569965883186/58عبدالهی حجتحجمی کار معرق(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

272227455886/58شعبانی خدیجه(دانش و کار) دوز کاپشن(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

263052812186/58ریک نظامی  زری*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

262042032686/58نظری زینب2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

258009337086/58افسرده افسر شهریار2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270016138686/58کلیدبری کریمی صالحصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258048883986/58باقری علیتجربي برقکاران

270017443786/58لنگرودی بخش چائی محمد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264022631286/58توقعی رضا محمد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

4660373586/58مشیرنیا مهردادتجربي برقکاران

263081206586/58سقاواز رشیدی نرگس*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

259577232586/58کشاورز وحیدتجربي برقکاران

270964912887/5کوه لیله صفرپور هاجر(دانش و کار) دوز کاپشن(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

269116456187/5چافجیری پور گل سمیه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

261941683387/5زاد جلوه علیرضا* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

431080137489/1بهاری محدثه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

438000744889/91زلفی خان الهامSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270027451289/91لنگرودی پور صباغ  آرمین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

258099388689/91مرکیه بخشی حمیدرضا(3 درجه) کار کاشی عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

267917256689/91بلگوری اعصاری سجاد2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

265890755989/91تکلیمی موسوی مازیار سید2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264936918389/91حسینی قزل سیمین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

1765401789/91محله قاضی خجسته علیرضاصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270018666489/91فر بشارتی فرهنگ2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

264962800689/91افسردیر لیال2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

270021509592/4لیلی مظلومی نسیبه1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

267003694592/5محسنی  ریحانهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

268010239893/24زاده خادم مینا *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

264011756493/24صارمی بهامین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

211061079493/24محمدیان خشایار2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264990626193/24پشت رود شعبانزاده رضا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

1587410993/24کله پلت پور علی رضا(دانش و کار) Freehand کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

653982585493/24بیخطر رمضانعلیتجربي برقکاران

264015394393/24اصلی بیگی ایل زهرا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

263154852393/24دالوری زهرا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

5788370193/24شهری زهرا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

268026047393/24حسینی خرم  علی سید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270024253193/24خیراندیش فالح صدیقه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270909892193/24فرد شمسی عذری(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258005508893/24جاوید زاد به علیتجربي برقکاران

270881338293/24پروشی پور حسین فرخنده(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270985698093/24امیرآباد پور معصوم  صادق محمد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270024590393/25کردار عباسیان میالد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

1122105493/5آلکامی کریمی شهال* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

261993533493/5اشترکار سولماز* دوز شلوار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

181811424095/7جو حق هوشنگ *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

267001116095/7امندانی فاضلی فاطمه سیدهSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

267009553496/57جهانگیری عاطفه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

270004125996/57گلسفیدی خیری احمدصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270013230096/57اسماعیل آل الهه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

259382379896/57بسته حلقه حبیبی حامد2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

273006371496/57آستانه برش خوش حامدصنعتي برقکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

518957537396/57نیکو حامد2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

570006334496/57آزادی خاطره2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264011270896/57اصلی ایلبیگی رضا2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

265890930696/57موسوی محمد سید2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

263122935596/57ناوان لطیفی شیدا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

264986715996/57پورباقی طاهره2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

96/57رجبی فاطمه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

570005352796/57کلور پور قاسمی فاطمه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

163009285196/57نواشنق سلیمانی فایضه2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

174098306896/57نبگانی مجید2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

 ویژه)ساختمان پایه مدارهاي یابي عیب و کشي سیم

258048199096/57طلب رزق محمدتجربي برقکاران

272224946496/57پورایشکا کاظم محمد2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

93992401396/57ریز پی مرتضی2 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

264962172996/6قشالق آقچه حسنی مهین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

271014763796/6حسنعلده عبدی شهره(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

270027507196/95لنگرودی جوادپور معصومه(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

عایب2700043685لنگرودی نژاد تقی  مژگان1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2650051507پشتهانی مرادی مریم(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان



ؼایب6300101721پوروهاب ابوالفضلوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب6309591630تماجانی قربانی احمددیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب2581089105شالدهی مقصودی امیرحسینصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2670037585برکه پدرامگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2700274431لیلی الت پروایی حسین *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب2594893161گفشه باال پور حاجی حمیدرضاگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب6300095649چوالبی فالح رحیموتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب2580565221رفعت رضاصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب6309848437سویری پور عباسقلی سمیهدیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب5189836487طبالوندانی حسینی زهرا سیدهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب6309760408شکرپسی سعیدی نرجس سیدهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب78103843عربانی پوررفیع شاهینگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب5700031086دشتمیان متحیر شاهین(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب6300088146گرکرودی اسفندیاری اکبر علی *2 درجه (موتور کار تنظیم) اپ تون(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب6300092070باقری علیرضا *2 درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب2631174933خوشقدم  عمران(3درجه) بهداشتی وسایل نصاب و کشی لوله عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب5390118261طارمی فاطمه2 درجه اداری اتوماسیون(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب77732057عاشورنژاد کتایوندارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2580799631گردویشه نقیبی محمدصنعتی خوان نقشه(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2670229115اباتری پوراسدی محمدجوادگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب6300095789پور حسین محمودوتاسیسات ها ساختمان وایمنی حفاظتی وسایل نصاب(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب5709916447سری فتمه نظافت منصور(3درجه) تجاری و خانگی گاز کش لوله عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2722608596گوکه یوسفی منیرهدارویي گیاهان کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب6300024921احمدی میناگیاهي عرقیات و اسانس خانگي تولیدکننده(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب2679952928آسیابسری زاده صالح نیماگازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه نصب،(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2690123061سعادت یوسؾدیجیتال عکاس(دومنظوره)املش هفده شماره مرکزاملش

ؼایب5690088668چوبری اندام خوش ابوالفضل(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب5690088668چوبری اندام خوش ابوالفضل* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2700285298چافی زاؼی ابوالفضل* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680269731شجاع ابوالفضل* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب6310056611تکاسی محمدی علی ابوالفضل *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2640164643نظری  احمدای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2679923707امدادی احمدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2700008545لشاهی کوشا رهبر احمد *2 درجه مردانه پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2670310230باقری ارسالن(دانش و کار) خانگی سوز گاز وسایل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2670310230باقری ارسالن* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب5989972962احمدطرهانی اقدس(دانش و کار) ای رایانه گرافیک طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2593355980نوری الهامتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب5690043321عثماوندانی شبرنگ الهه2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



ؼایب5160005927کناری جاده پور بخشی امید *1 درجه کار کاشی(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2650086408توتکابنی ؼالمی امید1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب22188045دشتمیان زاده فرج امید1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب321768922زاده اسمعیل امیر2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب74073321پورمیهن امیرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب4850192939شیرمحله دادخواه حسین امیر* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب5170103115ذهره حسین امیر *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )ؼایب2640151274مقدم یلداپرست  رضا امیر

ؼایب2640151274مقدم یلداپرست  رضا امیرSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

ؼایب2640151274مقدم یلداپرست  رضا امیرخروجی و ورودی

ؼایب5160121617سیاهمرد مطلق رضا امیر* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2640151274مقدم یلداپرست رضا امیرMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب6539897103قاضیانی کل کاس امیرکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2670294324خرؾ پور شیرین  امیرحسین *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2680311221آقامحمدی امیرحسین* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2670332838بریرانی پناه رمضان امیرحسین* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب5690106194گورابی نژاد صالح امیرحسین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب18298796گیالنی ربیعی امیرمحمدAUTO CAD کارور(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660279225گشتی سرخواست امیرمحمدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660277702شکالگورابی نیازی امیرمهدیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب5180041988کویشاهی بدری  امین *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2620377498سرا خطبه پورسرمستی امین *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2700192788دیوشلی چنگیزی امین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2581416610باالجورشری نیکخواه ایدا* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

ؼایب2669690734رودخانی گشت پناه یوسؾ ایرجE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2640317261جمشیدی ایلیا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب15023710رفتار تحویلی ایمان* داخلی معماری طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2691674592چابک رضائی ایمان2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2640189263موسوی آتنا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2670295053باهوش آرش* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2640189255موسوی  آرمان(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5160115684زادی خساره بنا  آرمین* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2680318714معمار داودی آریا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب439138736لطفی آزیتااي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2690498529سیاهکلرودی علیزاده آمنه* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب6309751085لیلی جعفرخواه بابککار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2709052628گالشکالمی اکبری باقر* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2680245008کالئی گیل رجبی بهاره* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



ؼایب2680245008کالئی گیل رجبی بهارهزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )ؼایب21927480نیا جامی  بهراد

ؼایب21927480نیا جامی  بهرادSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2739229747شناس حقیقت بهرام* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

ؼایب2658918623سرخنی شعبانی بهرام2 درجه آشپزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

264008713469خورسندی طاهر بهروزSTEP 7 محیط در نویسی برنامه

ؼایب2640087134خورسندی طاهر  بهروزMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2649973390فکر روشن نیا حق  بهزاد *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2668672945نزادزیدهی کاسب بهزادتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب5700006243رضوانده رضوانی بهناززنانه ارایش در شیمیایی مواد کاربر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب2649401710نوویری شفیعیان بهناز *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2580306943تورانسرائی مهدوی بهنازای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5160123636زادی چپه حاجتی بهنام* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2700254783کاوه پارسا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2680172957سری کته عباسی پرستو*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب6319580240زاده علی پرویز* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب5949743113سرملی عزیزی پروینازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2640202790پور ولی صیاد پرهام(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2640199692عنایت انتخابی پریسا* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2680264541محله میرک بذری پریسازنانه دوز ضخیم(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب16552822اهنگر زاده ولی پیمان(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2631711092پور دشتی توحید *( صنایع ) کن تیز ابزار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2619258261کرد زاویه جعفری جبرائیل(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب5698943583سیاهمزگی رضازاده جمشیدE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )ؼایب440501954حسینی آرا جهان

ؼایب440501954حسینی آرا جهانSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

ؼایب440501954حسینی آرا جهانخروجی و ورودی

ؼایب440501954حسینی آرا جهانMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2619907195عنبران زاده اسماعیل حامد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب22702768پوراسماعیل حامد *( صنایع ) کن تیز ابزار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2650155841صفرپورپشتهانی حامد(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2650042648رودی رشته قمری حامدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب5690033316چیرانی نژاد قیصر حامد *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب6319614471سری خانه درویشی حسن2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2594361951راد صفتی حسنکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب922783365طالبی حسن *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2709665700احمدی حسیندو درجه خودروی برق کار تعمیر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



ؼایب2580269924رودبارکی امید حسین(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2650208929زاده رشیدی حسین(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب1610209192زاده علی حسین(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب5560493521امندانی پور فتحعلی حسینE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5690074365گنجاری فتحی حسین(دانش و کار) FREEHAND کارور(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب1610272994علیا شلوه مفیدی حسین(3درجه) کار گچ عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب6300055078میرزاآقاپور حسین* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660072175گشتی نظری حمزهE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2700242254شوکی نیا قلی  حمید2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2ؼایب2580456325گلوجه سلطانی حمید

ؼایب2631809637جوکندان شبرنگ حمید *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2709868105نیا رحمانی خدیجهPHOTOSHOP کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2650287241روستاءسرخنی خدیجه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب2640048716صیامی خدیجهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2219829804یارقلی راضیهدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2217934007جلیلی رامکسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2631660511رهائی رامین2 درجه اداری اتوماسیون(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب4323561563مقیمی رحیمتیوپ کار تعمیر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی

ؼایب2669006991نژادماکلوانی ایمانی  رسولE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2680289692احمدآبادی زاده اصالن رسول *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2669685188گشتی تیمورخواه رسولخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2700118138بازارده اسدی رشیدتجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه کار تعمیر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2680281411احمدی رضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2739375395چهارده احمدی رضا(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب20194927استانه انصاری رضا1 سطح ؼواص(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2700162544نالیکیاشری تقوایی رضا *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2670319599شاگرد لیؾ سبحانی رضا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2660150796نیاوندگشتی رضاE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2680202831جانی تمی حبیبی رضوان2درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680044606چابک محمدی رضوانه* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب4282505656صادقی رؼیبهبربری نان پختانزلی شش شماره مرکزانزلی

ؼایب2668042062حصاری پیش بابائی  رقیه* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2668042062حصاری پیش بابائی  رقیه* زنانه طبیعی موی با باؾ گیس کاله(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب1660209481احمدآبادی احمدی رویا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660339511کردآبادی نوروزی رویازنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب5189927611شویاری فرجی  زهرا *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5180087384سری کته پور نصیر  زهراای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر



ؼایب2680248619محله کل امینی زهرا2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2650274018سیدانی آفریگان زهرا(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2649879300مقدم نزاد حبیبی زهراسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2640115383ساحلی عشقی زهرا2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5189424650جکتاجی مبصری زهراای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2669721958چالکسری حسینی زینبدوز دست نمدي تولیدات سازنده(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2591473048کالمرزی ربیعی زینبدارویي گیاهان کاربر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2631763505سرا خطبه پورسرمستی سامان *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2722591987صمدی سامان* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660273960رودخانی گشت چراؼی سبحانبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب6300080161اکبرزاده سجاد2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2670079148ولدی گرد جهان سجاداي دکمه قارچ دهنده پرورش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2631804287زاده شکرهللا سجاد *2 درجه چوب کار رنگ(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2620141958دشتمیان متحیر سجاد3درجه ساختمان ساز اسکلت عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب5170028253جعفری سحر*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2649878703مقدم رجبی سحر* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2580232214لیموئی نژاد موسی سحرای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب1450716024نمین احدزاده سعید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2580372296فشتمی نیای اسمعیل سعیدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب62252968افروز دل سعید2 درجه ساختمان برقکار کمک(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2595627546رستمی سعید(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب6319355670سفالیی سعیده* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب6300058719شیرزاد  سکینه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2650042834جعفری  سلمان1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2669848311آبادی حسین سرفراز  سمانه *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2631691644خاکپور سمیه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2649875917مقدم کاظمی سمیهسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب491624921خان قره سودابه(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب6539561946سرملی بشارتی سوسنازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2619707341اسدزاده سولماز2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2680167491رضی سهند* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660243921چیرانی حسنی  سیامکE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب79907024شلمانی زاهد امینی سیامک *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2669247652راد قدسی سیامکE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب5189574520سیدزاده رضا سید(3درجه) بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2730006605درگاهی افروزه سهیل سید *2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2640171941آبکنار جلیلیان سیامک سیدE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2700256301کوشالشاهی طاهائی علیرضا سید *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود



ؼایب2660015384گشتی سیدابراهیم* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660260834گشتی میری سیدامیرحسینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660076588حون انبا سیدمیالدتر پیله کننده تولید کارور(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب5909975226چگینی بابائی زینب سیده* دوز شلوار(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب2640167243پور ؼریب  شکوفه سیدهMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2649337265پیشوائی فاطمه سیده2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2619852293سریعی فخری سیدهزنانه لباس برشکار و الگوساز(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2594929476ولمی  لیال سیدهسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2730054014سالستانی طالبی مرضیه سیده(دانش و کار) 2 درجه دوز پرده(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

ؼایب2620457701زاده بهرام سیناای رایانه گرافیک طراحی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2620457701زاده بهرام سینا(دانش و کار) Flash MX کارور(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2649410337زاده صادق سیناسبک خودروهای روؼن کار تعویضانزلی شش شماره مرکزانزلی

ؼایب2660273121ماسوله ثابت زاده خلیل شاهینبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب69471029عباسیان گلینی شبنم* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2640261290خادمی  شروینMINI PLC LOGO اندازی راه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2700248902فرزین شهریار(دانش و کار) CORELDRAW کارور(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2658895690سرملی عزیزی شهالازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2679588551نژادملکسری کاظمی شهناز(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2649376521مقرب صیاد شهین2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2649376521مقرب صیاد شهین* دوز شلوار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب411251317گودرزی شیرین(دانش و کار) 2 درجه باؾ قالی(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب11055154پورفشتمی نصیری شیماای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب1450356699نیارق سرسری صابر *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب5160055398مرکیه ماسالی صادقCNG رساني سوخت هاي ایستگاه عمومي اپراتوري(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2690129574گورجی محمدی صادق *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2610137540کران ننه امکانی صدرا* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2610137540کران ننه امکانی صدرا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب6319610395سجیرانی اکبری صفر* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب5949784758گردویشه یعقوبی صفوراازاد فضای در گل دهنده پرورش(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2679834089بلگوری میرزازاده صفیهportal کاربر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب1621844285پور علی صمد(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب5160121341همتی  صهیب* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2691640108پورگزافرودی نقی  طالبکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب5189159736خداجوچوکامی  طاهرهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2690665794آباد قاسم شیخی طلعت* خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب5169527543ولدی روستا طهمورث *1 درجه کار کاشی(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2680293861گرمجانی پور ؼالم عادله *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680293861گرمجانی پور ؼالم عادله(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2619965691نیا فرشته عارؾ(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا



ؼایب5690097314هدایتی عارؾ2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2659882339ویائی راؼبی عباسرنگرزی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2669313401احمدیان عبدالحسینخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2677983990خرؾ محمدی عسکر(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2ؼایب5690023485شالدهی رازی علی

ؼایب2670312128پرورش رضا علی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب5160125132زادی چپه عزیزی علی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2700274458علیزاده علی *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2709836068نیازمند علی* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680287401چافجیری بامداد علیرضا *2 درجه چوبی ساز کابینت(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660256705پارسنگ علیرضابرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2680284305ذوقی علیرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2700280040خالکیاسری پور راسخ علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2709767643لنگرودی رزاقی علیرضاکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2700285018چافی سعادتی علیرضا *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2210118042پشته الدین کمال محمدی علیرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب1638537356آباد شمس پور ولی علیرضا(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2649941251اصلی بیگی ایل عهدیه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب1450908888لو قره رحیمی عیسی* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2659078750رودی رشته بیابانی ؼالمرضا(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب533286670کرکان عاشوری  فاطمه(دانش و کار) مقدماتی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2670100899خراطی زاده یحیی  فاطمه2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2580721339آشیرک فاطمهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب4280942188داداشی فاطمهسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2680247809گرمجانی فرخنده فاطمه *(E-Citizen) الکترونیکی شهروند(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680247809گرمجانی فرخنده فاطمه(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2620198801فالح فاطمهحجمی روش به لباس ساز الگو(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2669284957محبوب هوشیار فاطمه*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2660272506رودخانی نژادقلعه مرادی فردین(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب5709565016رضوانده رضوانی فرزادبنزینی موتورهای مکانیک(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2668664799الیانی فرشادخام شیر کننده دریافت(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2678609561نیا نجاتی فریباportal کاربر(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2620279321افالکی  فریده2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2700094591محله خلیفه رحمانی فضیلت(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2708421913پور علی قاسم* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2720381144آالوه قربان(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2650115513چگینی گودرزوند کبریتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب2650119519میرزایی کبری(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب51550830سعیدیان کبریااموزشگاه از بازرسی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



ؼایب2620320992رشید کیمیا* اداری افزار نرم کاربر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب4322091891بدخش کیهان(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2619927404انواری گلناز*2 درجه زنانه دوز نازک(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2650071966شیرکده کاظمی الله(ms) کاربران کاربردی های برنامه پشتیبانی تکنسین(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2678847349مردخه بزرگی لیالSYBکارافرینی(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2591133034زاذه حسن لیالسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2649635215دوست عشق زارع لیال* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب6539890060صابری لیالاموزشگاه از بازرسی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2200720491اویلی قمی لیالزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب65871741وثوقی مازیارportal کاربر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2660267138عقیلی ماهان(دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2670080261مقدم تطفی متین* دوز دخترانه و گانه بچه(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2660277745گشتی عاجزروش مجتبیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660272867گشتی گلرخ مجتبیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2610003811خانقاهی حسینی محسن* برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2640086782عالی صیاد  محمد *2 درجه صنعتی حسابدار(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2640185861گلپیرا  محمدSTEP 7 محیط در نویسی برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 های کارت و PLC افزار سخت با کار و نویسی برنامه

ؼایب2640185861گلپیرا  محمدخروجی و ورودی

ؼایب5169918356وزمتر احمدی محمد1درجه کار گچ(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب18708048دهی حاجی پرتوی محمد(دانش و کار) 2 درجه ساز اسکلت کمک(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب12529702پورقربان محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2580604219آبادی تازه محمدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2619698949مقالو تدینی محمد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2659837333چرهی تیموری محمدبنزیني موتورخودرو تعمیر(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2700290070دیوشلی پاسباز جواد محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2700296281گرامی جواد محمد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2593423900حیدری محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660281981گشتی حسینی خادم محمدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2660278210گفتارگشتی خوش محمدبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2640222643اجدادی باقری  رضا محمدWEB صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب15712532ویشکائی شناس وظیفه  رضا محمدای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2700172086لوکالیه رمضانی محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2620383870پورریک قلی محمد(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

 ) PLC برنامه سازی پیاده و بارگذاری و نویسی برنامه

300 – S7 )ؼایب2640185861گلپیرا محمد

ؼایب2640256750زاده مهدی مسعود محمد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2619891612نیارق نیاری محمد* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2668925241گشتی هاشمی محمد* کار اره و کار دریل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب371676551پور علی محمدجواد* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر



ؼایب2660250561زاده نعمت محمدجوادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2680109619احمدی محمدرضا* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب4324210357گوکه طالب محمدرضا(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2691558851گواسرایی محمدی گل محمدرضا* کار اره و کار دریل(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2670332439ماتک لطفیان محمدرضا* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2668158605پور هدایت محمدرضا(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب370927508پور علی محمدصادق* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2660294976آبادی سید پناه علی محمدمهدیبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

غایة370654201پور علی محمدمهدی* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2739874537درٍیػ پَر تازویائی هحوَدتَاًایی رػایت ًىات ایوٌی ٍ تْذاؼتی در حیي وار( دی9دٍ هٌظَرُ،هروسظٌجػ )هروسؼوارُ تیعت ٍ ظِ رؼترؼت

ؼایب5160122222زادی خساره مرتضی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2700084225پهمدانی پور عباس مرتضی* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب5160139109نورد مرتضی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب4900632236دیلمی پور جانی مرجان1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2669303773سرابستانی آبیار  مریم *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2668790786کمسری زاده حسین  مریم *( صورت ارایش ) زنانه چهره ساز متعادل(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب55191959جهودبجاری حقیقی  مریم* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2620466369محبی  مریم2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2710419424سوستانی نوائی  مریم1درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب2670130208نژادلیچانی احمدی مریمزنانه وپیرایش ارایش(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب19831961مردخه افشانی مریم(دانش و کار) رایانه کاربر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2620097193اردجانی اصلی پورعباس مریم*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2594585297گرفمی پور ؼالمعلی مریمکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2691665224باؼدشتی محمدیوسفی مریم(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2670205380میاندهی نوربخش مریم *(دانش کار) ناخن ارایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2669729312شکالگورابی پناه حبیب  مژگان* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب1610152115اوماسالن مدیر مسلم(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب5160115218حاجتپور مصطفی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2680204964چاخانسر دهبان مطهره* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2680204964چاخانسر دهبان مطهرهزنانه موی پیرایشگر(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2659824606پور تقی معصومه(فرشینه)قالی شبه بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب5188943042دافچائی شعبانی معصومهای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2620501891سرا دیگه لطفی معین *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2640229230نوریان عالؾ ملیکا(دانش و کار) مالی حسابداری کار رایانه(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب1464921458صادق زارع منصور(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب5189871258گورابی شیشه سعیدی منصورای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2631535537ریک جانی منصوره*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب4073341138فرد گلمرادی منصورهتزییني هاي عروسک بافنده(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب1639470239بیرق اخالصی منوچهر(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2594908770گفشه میان زاده حسن منوردارویي گیاهان کاربر(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت



ؼایب5799948297حمزه منیژه* زنانه موی پیرایشگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2631637577لمر بین جهان موسی(3درجه) بند ارماتور عمومی کارگر(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب5169750382آباد فرج بابائی مهدیکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2700281969بهروز مهدی *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2680316517پورحسین مهدی* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2593461357محله کرد پورمهدی مهدی(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب5160126740نیالش دلداری مهدی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب5160115633سیاهمرد کهستانی مهدی* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2580829921علیا اوماسالن مدیر مهدی(دانش و کار) 1 درجه کار سفت بنای( دومنظوره) لولمان بیست مرکزشمارهلولمان

ؼایب2640011677سبحانی مهدیهسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

-E1 درسطح SMAW بافرایند فوالدی قطعات جوشکاری

E2ؼایب2020709295آؼشته مهران

ؼایب2679949943سرائی خلیل حاجتی مهرداد *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2678780791زاده مهدی مهردادبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2620527082ارم مهرشاد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2660282730پرتوی مهرشاد *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2650227583الکه محمدی  مهری* زنانه صورت و ابرو پیرایشگر(خواهران)منجیل هجده شماره مرکزمنجیل

ؼایب2580676570دوستدارگورابسری مهریای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2649860693زاده اجاقی مهسا* تکمیلی عمومی حسابدار(دومنظوره)بندرانزلی شش شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2640067052شجاع مهساسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب2640023357محجوبی مهساسیم بي کامپیوتري هاي شبکه تکنسین(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر

ؼایب5160117385زادی چپه جمالی مهیار* گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار(دومنظوره)ماسال نوزده شماره مرکزماسال

ؼایب2680158792محمدپور مهیار* خودرو نگهداری و سرویس(دومنظوره)رودسر چهارده شماره مرکزرودسر

ؼایب2730095160گوهری زاد کریمی میترا*2 درجه زنانه دوز نازک(دومنظوره) اشرفیه آستانه پانزده شماره مرکزاشرفیه آستانه

ؼایب5709904813معینی میترا(دانش و کار) زنانه دوز ضخیم(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2620484235عنبران زاده اسماعیل میثاق* کار اره و کار دریل(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2593914807ماتک کاظمی  میثمکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2594451118جاویدروزی میثمبرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2610152159نژاد گلی میراحسان *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2595687581تمدنی میرحامدکار حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت توانایی(دی 9 منظوره،مرکزسنجش دو)رشت سه و بیست مرکزشمارهرشت

ؼایب2700177118شعبانی میالد2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)لنگرود یازده شماره مرکزلنگرود

ؼایب2650236299لیاولی فالح میالد* داخلی معماری طراح(دومنظوره)لوشان ده شماره مرکزلوشان

ؼایب1451048270کران ننه قربانزاده میالد(3درجه) ساختمان برقکار عمومی کارگر(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2610090919هیبتی نازنینزنانه وپیرایش ارایش(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

ؼایب2660066851درودخانی زاده ولی نسرین2درجه ICDL کار رایانه(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2640229273اباتری قویدل نؽمه *(دانش کار) ناخن ارایشگر(دومنظوره)سرا صومعه هشت شماره مرکزسرا صومعه

ؼایب2620511720جولندان حاجتی نوید *2 درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب2620308471بوداللو خداپناه نوید *2 درجه ساختمان برقکار(دومنظوره) تالش جوکندان سیزده شماره مرکزهشتپر

ؼایب5690071927شالمائی پناه دولت نیمابرق ایمنی(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن



ؼایب2580543597فرهی توانای وحیدE3 درسطح SMAW فرایند با فوالدی قطعات جوشکاری(دومنظوره)فومن دوازده شماره مرکزفومن

ؼایب2610094116قدرتی یاشار *2 درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار(منظوره،کانرود دو)آستارا نه شماره مرکزآستارا

2631651855صفا زاده حبیب یلداای حرفه دوز سری(دومنظوره،شهرصنعتی)انزلی بندر دو و بیست شماره مرکزانزلی بندر




















































































