
مدرسین تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

داود حبیب زاده 1399/11/08 1399/11/04
اصول عیب یابی و تعمیر دستگاههای برق اضطراری و 

UPS (  مجازی- غیر حضوری)
ITC -E L -405/1 الکترونیک 1

علی اکبر کوهجانی 1399/11/08 1399/11/04
 در کنترل HMI و SCADAمونیتورینگ صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری  )صنعتی و مکاترونیک 
ITC -E L -506/1 الکترونیک 2

امیرحسین حبیب زاده 1399/11/08 1399/11/04 PLC-S7-1200 (مجازی - غیر حضوری  ) مقدماتی ITC -PE -431 برق 3

مجید ابراهیمی 1399/11/08 1399/11/04
- غیر حضوری  )ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 

(مجازی 
ITC -PE -009 برق 4

سیدقاسم موسوی کنتی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  ) 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC -PE -208/2 برق 5

هادی خجسته 1399/11/08 1399/11/04
اصول نگهداری و مبانی تعمیر یخچال و فریزرهای خانگی 

(مجازی - غیر حضوری )
ITC -IN-226 تاسیسات 6

سیدحامد حسینی 1399/11/08 1399/11/04
غیر  )طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان

(حضوری مجازی 
ITC -IN-180 تاسیسات 7

اسماعیل علی بخشی 1399/11/08 1399/11/04
 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 

Module M1-1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC -WE -022/1 جوشکاری 8

مریم آموزگار 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 9

علی مجرد 1399/11/08 1399/11/04
- غیر حضوری) آلمانی2مکالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی
ITC -F L -781 زبانهای خارجی 10

الهه معتمدپور 1399/11/08 1399/11/04
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و 

(مجازی - غیر حضوری  )آشنایی با خط تولید 
ITC -S E -145 صنایع پوشاک 11

حسین شکرزاده یکان 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  )شلوار دوزی  ITC -S E -213 صنایع پوشاک 12

صفا صبحدم 1399/11/08 1399/11/04
غیر  ) ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 
ITC -S E -129 صنایع پوشاک 13

کبری مرادی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت رزینی  ITC -WO-111 صنایع چوب 14

محمدرضا گلپورالسکی 1399/11/08 1399/11/04
- غیر حضوری  )کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 

(مجازی 
ITC -WO-520 صنایع چوب 15

مریم علیزاده- بابک سلطانی 1399/11/15 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی -1معرق  ITC -WO-017 صنایع چوب 16

مرضیه اکبرپوری 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  ) (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC -WO-085 صنایع دستی 17

افسانه مهتابی بیدگلی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  ) (پتینه)نقاشی و کهنه کاری  ITC -SD-447 صنایع دستی 18

غالمحسین خورشاد 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیرحضوری )بنای سفت کار  ITC -UB -323 صنایع ساختمان 19

(1399بهمن و اسفند ماه)دوره های تایید شده و قابل اجرا 



عباس قراگوزلو 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی- غیر حضوری)تکنولوژی بتن ITC -UB -220 صنایع ساختمان 20

سمیرا بهبودی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیرحضوری )(مقدماتی)فتوشاپ در معماری ITC -UB -399 صنایع ساختمان 21

مریم سیاوشی 1399/11/08 1399/11/04
 )(کارآفرینی امورفرآوری غذا)راه اندازی آشپزخانه صنعتی

(مجازی- غیر حضوری
ITC -F I-003 صنایع غذایی 22

سهیال ترابی 1399/11/08 1399/11/04
غیر  )آئین نگارش ، گزارش نویسی و نامه نگاری اداری 

(مجازی - حضوری 
ITC -PD-216

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
23

خاطره جوانبخت قهفرخی 1399/11/08 1399/11/04
 )(مجازی - غیرحضوری  )بهداشت روانی در محیط کار 

(مختص مربیان استان فارس
ITC -PD-125

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
24

محمدکاظم شمس 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی- غیر حضوری )بورس تکمیلی  ITC -PD-713
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
25

امین میرجلیلی 1399/11/08 1399/11/04

پیکربندی آدرس شبکه های کامپیوتری با پروتکل 

(TCP /IP  IP  CONF IGURAT ION (VE R S ION 

(مجازی - غیر حضوری  )6&4

ITC -IT -211 ITفناوری اطالعات  26

مهشید غالمزاده نباتی 1399/11/08 1399/11/04
-غیر حضوری  ) Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید 

( مجازی 
ITC -IT -780 ITفناوری اطالعات  27

زهرا ارباب دیزچه 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی-غیر حضوری  ) Excelداشبورد نویسی در  ITC -IT -123 ITفناوری اطالعات  28

فاطمه معدنی پور 1399/11/08 1399/11/04
 (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا

(مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی 
ITC -IT -943 ITفناوری اطالعات  29

محمود شادکام 1399/11/08 1399/11/04
غیر  ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مجازی- حضوری
ITC -IT -1020 ITفناوری اطالعات  30

1399/11/08 رسول خوشیده 1399/11/04 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC -AV-204 فناوری آموز شی 31

محمدرضا ترابی فرد 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی- غیرحضوری )مبانی فنی تصویربرداری ITC -AV-105/1 فناوری آموز شی 32

علیرضا شجری 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  ) 1برق خودرو  ITC -AT -328 فناوری خودرو 33

محمد صمدی بهرامی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم ترمزمعمولی  ITC -AT -309 فناوری خودرو 34

احمد باران چشمه 1399/11/08 1399/11/04
- غیر حضوری  )کاربر نرم افزار اتوماسیون استودیو

(مجازی
ITC -HP -055/1 فناوری خودرو 35

قاسم اسماعیلی 1399/11/08 1399/11/04
غیر  )اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی

(مجازی- حضوری
ITC -FO-201/1 کشاورزی 36

محمد عابد 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیر حضوری  )تغذیه گیاهان زراعی و باغی  ITC -FO-152 کشاورزی 37

علیرضا اسالمی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی- غیر حضوری )مدیریت باغات میوه ITC -FO-888/1 کشاورزی 38



حسین شیرمحمدی 1399/11/08 1399/11/04
 VMC850 (FANUC مدل CNCبرنامه نویسی فرز 

Series oi-mb)(مجازی- غیر حضوری)
ITC -MA-158 CNCماشین ابزار  39

بهزاد عباسی 1399/11/08 1399/11/04 (مجازی - غیرحضوری  ) 1تراش تخصصی  ITC -MA-088 CNCماشین ابزار  40

امید بهنام گل 1399/11/15 1399/11/11

اصول ، نصب ، نگهداری ، راه اندازی و عیب یابی دوربین 

غیر  )تحت وب  (انالوگ و دیجیتال  )های مداربسته 

(مجازی - حضوری 

ITC -E L -806/5 الکترونیک 41

اسماعیل روستا 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  ) SMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 

(مجازی 
ITC -E L -115 الکترونیک 42

علی اکبر کوهجانی 1399/11/15 1399/11/11
 سطح یک Factory i/oاتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری )
ITC -PE -438 برق 43

فرامرز خوش لفظ 1399/11/15 1399/11/11
غیر  ) Hi Graphبه زبان PLC-S7برنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 
ITC -PE -440 برق 44

عاطفه مینوئی قاضیانی 1399/11/15 1399/11/11
 ) MATLABتحلیل ماشین های الکتریکی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC -PE -032 برق 45

ابوالفضل ابراهیمی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم اعالم حریق  ITC -PE -205 برق 46

مجتبی خوشخوی حقیقی 1399/11/15 1399/11/11
غیر  )(ماشین ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(مجازی- حضوری
ITC -IN-119 تاسیسات 47

محسن وکیلی مقدم 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  )طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی 

(مجازی 
ITC -IN-152 تاسیسات 48

حمید ربیعی 1399/11/15 1399/11/11
- غیرحضوری  ) Level Iبازرسی جوش بروش چشمی 

(مجازی 
ITC -WE -059 جوشکاری 49

ربابه سرفالح 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 50

کیوان فرجی سینا 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری) آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی
ITC -F L -780 زبانهای خارجی 51

سوسن برخوردار 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  ) (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه

(مجازی 
ITC -S E -122/1 صنایع پوشاک 52

فرشته گنج خانلو 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  )الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر 

(مختص مربیان استان زنجان)(مجازی 
ITC -S E -123/1 صنایع پوشاک 53

زینب وفائی نژاد 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی- غیر حضوری )طراحی پایه و اندام  ITC -S E -155 صنایع پوشاک 54

عصمت مرادی سیار 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )قالی بافی مقدماتی  ITC -S E -271 صنایع پوشاک 55

کبری مرادی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت چوبی  ITC -WO-046 صنایع چوب 56

جمیله صفری 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی- غیر حضوری  )زیورآالت خاتم  ITC -WO-579 صنایع چوب 57

محمدجواد شریفی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی ITC -WO-562 صنایع چوب 58



فرشته بادی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )ترک اسپایدر  ITC -S E -258 صنایع دستی 59

فاطمه قاسم پورامام 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )مبانی رنگ  ITC -WO-081 صنایع دستی 60

عصمت مقامی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )مبانی و مفاهیم صنایع دستی  ITC -WO-086 صنایع دستی 61

امید زنده وی 1399/11/15 1399/11/11

 Micro softبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار

Project(MS) غیرحضوری  ) (در حوزه ساختمان -

(مجازی 

ITC -UB -431 صنایع ساختمان 62

سحر علوی زاده 1399/11/15 1399/11/11
- غیرحضوری  ) Sketchupطراحی معماری با نرم افزار 

(مجازی 
ITC -UB -227 صنایع ساختمان 63

رضا اشرفیان 1399/11/15 1399/11/11
 )مقدمات و اصول ترسیم تصاویر- نقشه خوانی عمومی 

(مجازی- غیر حضوری
ITC -UB -487 صنایع ساختمان 64

امیر ابراهیمی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  ) (پیشرفته)مربیگری نانوایی  ITC -F I-009 صنایع غذایی 65

علیرضا زرین وفا 1399/11/15 1399/11/11
- آنالین)مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(آفالین
ITC -PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
66

معصومه زارع 1399/11/15 1399/11/11
 )(مجازی- غیر حضوری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(مختص مربیان آذربایجان غربی
ITC -PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
67

مهدی شهپروصال 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )فنون آموزش مجازی  ITC -PD-169
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
68

محمدمهدی شورکی 1399/11/15 1399/11/11
 CompTIA(مجازی - غیر حضوری )  

L inux+(Core  Level)
ITC -IT -230 ITفناوری اطالعات  69

امین میرجلیلی 1399/11/15 1399/11/11
 LPIC1(Linux)مجازی- غیرحضوری)

P rofess ional Level1)
ITC -IT -234 ITفناوری اطالعات  70

مهران توکلی 1399/11/15 1399/11/11
غیر  ) (مقدماتی ) SPSS MODELERداده کاوی با 

(مجازی - حضوری 
ITC -IT -911 ITفناوری اطالعات  71

منصور باباخانی 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  ) Preziساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

(مجازی 
ITC -IT -143 ITفناوری اطالعات  72

الهام حیدری 1399/11/15 1399/11/11
غیر  ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مختص مربیان استان خوزستان  ) (مجازی- حضوری
ITC -IT -1020 ITفناوری اطالعات  73

بهمن اسماعیلی 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  ) (مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی 

(مجازی 
ITC -AV-104 فناوری آموز شی 74

1399/11/15 رسول خوشیده 1399/11/11
- غیر حضوری  )آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 

(مجازی 
ITC -AV-203 فناوری آموز شی 75

ریحانه طالبی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی- غیر حضوری  )نرم افزار الیت روم ITC -AV-205 فناوری آموز شی 76

احمد باران چشمه 1399/11/15 1399/11/11
- غیر حضوری  ) ECUبررسی ساختار الکترونیکی 

(مجازی 
ITC -AT -575 فناوری خودرو 77

حسین بیکران مفرد 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  ) 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC -AT -598/1 فناوری خودرو 78



یاسر اسکندری 1399/11/15 1399/11/11
غیر  )آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی 

(مجازی - حضوری 
ITC -FO-071/1 کشاورزی 79

مهدی رشیدی اسطلخی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )محوطه سازی فضای سبز  ITC -FO-122/1 کشاورزی 80

الهه ابوالفضلی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )نقشه خوان صنعتی  ITC -MA-143 CNCماشین ابزار  81

فهیمه شهرکی 1399/11/15 1399/11/11 (مجازی - غیر حضوری  )راهنمای توریسم شهری  ITC -HT -016 هتلداری و گردشگری 82

امیرحسین حبیب زاده 1399/11/21 1399/11/18 STEP7 (مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی ITC -E L -527 الکترونیک 83

محمدرضا بیکی ورزنه 1399/11/21 1399/11/18
غیر  ) (پیشرفته ) Matlabاصول و کاربرد نرم افزار 

(مجازی - حضوری 
ITC -E L -308 الکترونیک 84

بهار حیدری 1399/11/21 1399/11/18 ( مجازی- غیر حضوری ) LOGO ITC -PE -023 برق 85

نسیبه حسن زاده 1399/11/21 1399/11/18
- غیر حضوری  ) (پیشرفته)آشنایی با نرم افزار مطلب

(مجازی 
ITC -PE -235 برق 86

سمیه رجبی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC -PE -033 برق 87

حسین نیکخو 1399/11/21 1399/11/18
- غیر حضوری  )روش های هوشمندسازی ساختمان 

(مختص مربیان خراسان رضوی) (مجازی 
ITC -PE -244 برق 88

علیرضا سمیعی نیستانی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )مبانی ماشینهای الکتریکی  ITC -PE -011 برق 89

هادی خجسته 1399/11/21 1399/11/18
اصول نگهداری و مبانی تعمیر پکیج حرارتی شوفاژ گاز 

(مجازی - غیر حضوری )سوز
ITC -IN-229 تاسیسات 90

سیدحامد حسینی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )گرماتاب  ITC -IN-086 تاسیسات 91

حمید ربیعی 1399/11/21 1399/11/18

آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و 

محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO(مجازی- غیر حضوری)

ITC -WE -089 جوشکاری 92

زینب السادات هاشمی زاده 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 93

الهه معتمدپور 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )پرداخت فرش با قیچی دستی  ITC -S E -276 صنایع پوشاک 94

معصومه حسنی کمساری 1399/11/21 1399/11/18
 ) (کیف پول و موبایل)کیف دوز زنانه و مردانه با دست 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC -S E -169/1 صنایع پوشاک 95

مهری عامری 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی- غیرحضوری)(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC -S E -131/1 صنایع پوشاک 96

محمدرضا گلپورالسکی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC -WO-071 صنایع چوب 97



محمدجواد شریفی 1399/11/21 1399/11/18
مجازی - غیر حضوری  )رسم فنی مقدماتی صنایع چوب 

)
ITC -WO-522 صنایع چوب 98

پروین میرزاعلیان 1399/11/21 1399/11/18
- غیر حضوری  )ساخت تزئینات چوبی از دور ریزها 

(مجازی 
ITC -WO-575 صنایع چوب 99

الهه کمندی 1399/11/21 1399/11/18
- غیر حضوری  )سیر نقوش در هنرهای چوبی ایران 

(مجازی 
ITC -WO-580 صنایع چوب 100

زهره میراحمدی 1399/11/21 1399/11/18
غیر  ) در صنایع چوب Corel Drawکاربرد نرم افزار 

(مجازی - حضوری 
ITC -WO-098 صنایع چوب 101

یگانه بهادران 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )حجم سازی  ITC -WO-084 صنایع دستی 102

مرضیه اکبرپوری 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  ) (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC -WO-085 صنایع دستی 103

مریم علیزاده 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )مبانی هنرهای تجسمی  ITC -WO-036 صنایع دستی 104

آذین می ریز 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشی سه بعدی با رزین  ITC -SD-352 صنایع دستی 105

عباس قراگوزلو 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیرحضوری  )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی  ITC -UB -401 صنایع ساختمان 106

اسداله قبادی 1399/11/21 1399/11/18
 در عمران و نقشه Google Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )برداری
ITC -UB -411 صنایع ساختمان 107

غالمحسین خورشاد 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )کاشی کاری  ITC -UB -361 صنایع ساختمان 108

زهراسادات مهدوی 1399/11/29 1399/11/18
- آنالین  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام  )پداگوژی 

(آفالین
ITC -PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
109

عباس کریمی 1399/11/21 1399/11/18 (پروژه محور- آنالین ) 5sپیاده سازی و ممیزی  ITC -PD-313
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
110

نرگس خانی 1399/11/21 1399/11/18
 ) (مجازی- غیرحضوری )کاربرد اکسل در حسابداری 

(ویژه مربیان امور مالی و بازرگانی
ITC -PD-710

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
111

طیبه جشنی 1399/11/21 1399/11/18
غیر  )مقدماتی - unityطراحی بازی کامپیوتری با موتور

(مجازی - حضوری 
ITC -IT -711 ITفناوری اطالعات  112

امین میرجلیلی 1399/11/21 1399/11/18
غیر  ) LATEXطراحی متون علمی و تخصصی با 

(مجازی - حضوری 
ITC -IT -699 ITفناوری اطالعات  113

مهشید غالمزاده نباتی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری ) HTML5،CSS3طراحی وب با  ITC -IT -506 ITفناوری اطالعات  114

زینب مشرقی 1399/11/21 1399/11/18
  2019تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار

Camtasia  (  مجازی - غیر حضوری)
ITC -AV-373 فناوری آموز شی 115

مهدی کیانی نکو 1399/11/21 1399/11/18
غیر  ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

(مجازی - حضوری 
ITC -AV-376 فناوری آموز شی 116

سیمین دخت موسایی 1399/11/21 1399/11/18 (مقدماتی - غیر حضوری  )فتوشاپ مقدماتی  ITC -AV-361/1 فناوری آموز شی 117

علیرضا شجری 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  ) 2برق خودرو  ITC -AT -329 فناوری خودرو 118

سهیل شهرکی ابراهیمی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی- غیرحضوری)1مولد قدرت مقدماتی ITC -AT -318/1 فناوری خودرو 119



محمد عابد 1399/11/21 1399/11/18
غیر  )آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی 

(مجازی - حضوری 
ITC -FO-070/1 کشاورزی 120

محمدمهدی بهادری 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی- غیر حضوری  )پرورش دهنده مرغ بومی  ITC -FO-109 کشاورزی 121

رضا یعقوبی ساردو 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )تغذیه گیاهان زراعی و باغی  ITC -FO-152 کشاورزی 122

بهزاد عباسی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی- غیرحضوری ) 2تراش تخصصی  ITC -MA-089 CNCماشین ابزار  123

حسین شیرمحمدی 1399/11/21 1399/11/18
اپراتوری ) سیستم کنترل فانوک1/2فرز سی ان سی سطح

(مجازی- غیر حضوری ) (و برنامه نویسی
ITC -MA-100 CNCماشین ابزار  124

فهیمه شهرکی 1399/11/21 1399/11/18 (مجازی - غیر حضوری  )گردشگری روستایی  ITC -HT -021 هتلداری و گردشگری 125

مجتبی اسفندیاری 1399/11/29 1399/11/25

 Basics  of electroالکتروپنیوماتیک  

pneumatic controls غیر  ) در مکاترونیک صنعتی

(مجازی - حضوری 

ITC -E L -934/0 الکترونیک 126

مریم فریور 1399/11/29 1399/11/25
تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی 

MATLAB (مجازی - غیر حضوری  ) در الکترونیک
ITC -E L -304/1 الکترونیک 127

امیرحسین حبیب زاده 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )شبکه های صنعتی پروفی نت  ITC -E L -535 الکترونیک 128

علی اکبر کوهجانی 1399/11/29 1399/11/25
 ) سطح دو Factory i/oاتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری
ITC -PE -441 برق 129

فاطمه محمدیان 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  ) Matlabآشنایی با نرم افزار  ITC -PE -025 برق 130

حسین نیکخو 1399/11/29 1399/11/25
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار

(مجازی- غیر حضوری)فتوولتائیک 
ITC -E L -905/4 برق 131

مجتبی خوشخوی حقیقی 1399/11/29 1399/11/25
غیر  ) (مایکرویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 

(مجازی- حضوری 
ITC -IN-107 تاسیسات 132

محسن وکیلی مقدم 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری ) 1 حرارت مرکزی سطح  ITC -IN-038 تاسیسات 133

اسماعیل علی بحشی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )برش قطعات  ITC -WE -075 جوشکاری 134

حامد خیرخواه کفشگری 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )مونتاز قطعات  ITC -WE -076 جوشکاری 135

آسیه گرشاد 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 136

ربابه سرفالح 1399/11/29 1399/11/25
 ) 1کارگاه زبان انگلیسی برای گردشگری و هتلداری 

(مجازی - غیرحضوری 
ITC -F L -554/1 زبانهای خارجی 137

مریم حیدری 1399/11/29 1399/11/25
غیر  )(خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر

(مجازی- حضوری
ITC -S E -206 صنایع پوشاک 138

محمدرضا نجفی آرانی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی- غیر حضوری )(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC -S E -141 صنایع پوشاک 139

زلیخا خادمی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )فرش دو رویه  ITC -S E -273 صنایع پوشاک 140

یگانه بهادران 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )ترکیب چوب و رزین  ITC -WO-112 صنایع چوب 141



عاطفه مهرافشار 1399/11/29 1399/11/25
- غیر حضوری  )ترمیم وسایل چوبی با  پتینه کاری 

(مجازی 
ITC -WO-578 صنایع چوب 142

آتنا فرساد 1399/11/29 1399/11/25
- غیر حضوری  )ساخت ظروف تزئینی چوب و چرم 

(مجازی 
ITC -WO-576 صنایع چوب 143

راحله حسینی عالئی 1399/11/29 1399/11/25
- غیر حضوری  ) (با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب

(مجازی 
ITC -WO-038 صنایع چوب 144

زهره خسروی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )حجم سازی با خمیر سنگ  ITC -SD-449 صنایع دستی 145

فتانه زندوکیلی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی  ITC -WO-103 صنایع دستی 146

مرضیه حیدری خلسری 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی مقدماتی  ITC -WO-033/1 صنایع دستی 147

سحر علوی زاده 1399/11/29 1399/11/25
- غیر حضوری  )ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد 

(مجازی 
ITC -UB -225/1 صنایع ساختمان 148

اسداله قبادی 1399/11/29 1399/11/25
 ) دستی در تلفن همراه GPSکار با شبیه ساز 

(مجازی- غیرحضوری 
ITC -UB -495 صنایع ساختمان 149

شبنم اکباتانی نژاد 1399/11/29 1399/11/25
- غیر حضوری)مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مختص مربیان استان چهارمحال وبختیاری ) (مجازی
ITC -PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
150

نرگس خانی 1399/11/29 1399/11/25
مختص مربیان استان  )(مجازی - غیر حضوری  )بازاریابی

(زنجان
ITC -PD-706

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
151

مسعود منشدی 1399/11/29 1399/11/25
ویژه  )(مجازی - غیر حضوری  )حقوق کسب و کار 

(مربیان کارآفرینی دارای کد
ITC -PD-937

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
152

سهیال ترابی 1399/11/29 1399/11/25
مختص  )(مجازی- غیر حضوری )فن بیان ویژه تدریس 

(مربیان استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC -PD-132

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
153

حمیده خبازیگانه کاشانی 1399/11/29 1399/11/25
مجازی- غیر حضوری  )  )CCNA course2 router 

bas ic
ITC -IT -401/1 ITفناوری اطالعات  154

فاطمه معدنی پور 1399/11/29 1399/11/25  ( مجازی- غیر حضوری  )Flash ITC -IT -640 ITفناوری اطالعات  155

مینا ارغوان 1399/11/29 1399/11/25 مجازی- غیر حضوری ) )CompTIA - Network + ITC -IT -210 ITفناوری اطالعات  156

صدیقه سادات موسوی 1399/11/29 1399/11/25
 MOHO (Anime Studio )انیمیشن سازی با 

(مجازی- غیر حضوری  )مقدماتی
ITC -AV-375 فناوری آموز شی 157

ساره عطایی محمدی 1399/12/06 1399/11/25
غیر )تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الین

(مجازی- حضوری
ITC -AV-369 فناوری آموز شی 158

محمد عطایی محمدی 1399/11/29 1399/11/25
غیر  ) Adobe Camera Rawویرایش عکس با 

(مجازی- حضوری 
ITC -AV-377 فناوری آموز شی 159

حسین بیکران مفرد 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  ) 1انتقال قدرت معمولی  ITC -AT -342 فناوری خودرو 160

علی پائین خیابانی 1399/11/29 1399/11/25
غیر  )آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای

(مجازی- حضوری
ITC -FO-150/1 کشاورزی 161

یاسر اسکندری 1399/11/29 1399/11/25
غیر  )آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی 

(مجازی - حضوری 
ITC -FO-071/1 کشاورزی 162



مهدی رشیدی اسطلخی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  )محوطه سازی فضای سبز  ITC -FO-122/1 کشاورزی 163

ابوالفتح بسطامی 1399/11/29 1399/11/25 (مجازی - غیر حضوری  ) اندازه گیری مقدماتی   ITC -MA-002 CNCماشین ابزار  164

الهه ابوالفضلی 1399/11/29 1399/11/25
مختص مربیان استان  ) ( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا

(البرز 
ITC -MA-141 CNCماشین ابزار  165

رضا تکبند 1399/11/29 1399/11/25
 ) پیشرفته Power Millفرزکاری در نرم افزار 

(مجازی - غیرحضوری 
ITC -MA-164 CNCماشین ابزار  166

داود حبیب زاده 1399/12/06 1399/12/02
اصول عیب یابی و تعمیر مدارات سافت استارتر و درایو 

(مجازی - غیر حضوری  )موتورهای الکتریکی 
ITC -E L -412/1 الکترونیک 167

حمیدرضا ابطحی نیا 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )طراحی ، ساخت و برنامه نویسی ربات 

(مجازی 
ITC -E L -861 الکترونیک 168

مریم فریور 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC -PE -033 برق 169

حسین نیکخو 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )روش های هوشمندسازی ساختمان 

(مجازی 
ITC -PE -244 برق 170

سیدقاسم موسوی کنتی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  ) 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC -PE -208/2 برق 171

محسن فرخی مینا 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )آشنایی با برق تاسیسات  ITC -IN-176 تاسیسات 172

هادی خجسته 1399/12/13 1399/12/02
غیر  )نصب ، راه اندازی و تعمیر کولر های گازی اسپلیت

(مجازی- حضوری
ITC -IN-220 تاسیسات 173

رضا لیراوی دیلمی 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور 

(مجازی 
ITC -WE -073/1 جوشکاری 174

علی زارع 1399/12/06 1399/12/02
 PQR&WPS)طراحی دستورالعمل جوشکاری

(مجازی - غیر حضوری ( ) مقدماتی )(
ITC -WE -066/1 جوشکاری 175

مریم آموزگار 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 176

ربابه سرفالح 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  ) A-2دستور زبان انگلیسی یک  ITC -F L -410/3 زبانهای خارجی 177

راضیه افشاری 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر 

(مجازی 
ITC -S E -123/1 صنایع پوشاک 178

الهه معتمدپور 1399/12/06 1399/12/02
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و 

(مجازی - غیر حضوری  )آشنایی با خط تولید 
ITC -S E -145 صنایع پوشاک 179

الهام دبیری 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی- غیر حضوری )دوخت لباسهای کشی ITC -S E -173 صنایع پوشاک 180

صفا صبحدم 1399/12/06 1399/12/02
غیر  ) ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 
ITC -S E -129 صنایع پوشاک 181

یگانه بهادران 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )ترکیب چوب و رزین  ITC -WO-112 صنایع چوب 182



عصمت مقامی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )خاتم پیچی  ITC -WO-137 صنایع چوب 183

محمدرضا گلپورالسکی 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 

(مجازی 
ITC -WO-520 صنایع چوب 184

لیال قاسم پور 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی مقدماتی  ITC -WO-033/1 صنایع دستی 185

مریم علیزاده 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )مبانی هنرهای تجسمی  ITC -WO-036 صنایع دستی 186

مریم علیزاده- بابک سلطانی 1399/12/13 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی -1معرق  ITC -WO-017 صنایع دستی 187

سمیرا بهبودی 1399/12/06 1399/12/02
Revit Architecture (مقدماتی) (  غیر حضوری -

(مجازی 
ITC -UB -317 صنایع ساختمان 188

رضا اشرفیان 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری  )شناخت و طراحی اجزا ماشین مقدماتی 

(مجازی 
ITC -DR -648 صنایع ساختمان 189

مریم احباب 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیرحضوری  )فرآوری خشکبار  ITC -F I-007 صنایع غذایی 190

راضیه رضایی 1399/12/06 1399/12/02
- غیر حضوری )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی 

(مجازی
ITC -PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
191

خاطره جوانبخت قهفرخی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیرحضوری  )بهداشت روانی در محیط کار  ITC -PD-125
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
192

رویا عاشوری 1399/12/06 1399/12/02
ویژه مربیان )(مجازی- غیر حضوری )حسابداری صنعتی

(امورمالی و بازرگانی
ITC -PD-705

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
193

مرضیه اربابی 1399/12/06 1399/12/02
 )متوسط -  کار با واسط گرافیکی Pythonبرنامه نویس 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC -IT -702 ITفناوری اطالعات  194

مهشید غالمزاده نباتی 1399/12/06 1399/12/02
-غیر حضوری  ) Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید 

( مجازی 
ITC -IT -780 ITفناوری اطالعات  195

محمدمهدی شورکی 1399/12/06 1399/12/02
غیر  ) SQL Serverطراحی پایگاه داده رابطه ای با 

(مجازی - حضوری 
ITC -IT -813 ITفناوری اطالعات  196

امین میرجلیلی 1399/12/06 1399/12/02
غیر  ) LATEXطراحی متون علمی و تخصصی با 

(مجازی - حضوری 
ITC -IT -699 ITفناوری اطالعات  197

1399/12/06 رسول خوشیده 1399/12/02 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC -AV-204 فناوری آموز شی 198

محسن الهی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )صدابرداری بر روی صحنه  ITC -AV-107 فناوری آموز شی 199

محمد صمدی بهرامی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )تعلیق فرمان مقدماتی  ITC -AT -565 فناوری خودرو 200

علیرضا شجری 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )تکنولوژی مالتی پلکس  ITC -AT -210 فناوری خودرو 201

حسین بیکران مفرد 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  ) 2مدیریت موتور مقدماتی  ITC -AT -599/1 فناوری خودرو 202



احمد باران چشمه 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی- غیر حضوری)هیدرولیک مقدماتی ITC -HP -127 فناوری خودرو 203

محمد عابد 1399/12/06 1399/12/02
غیر  )آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی 

(مجازی - حضوری 
ITC -FO-070/1 کشاورزی 204

علیرضا اسالمی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی- غیر حضوری )هرس درختان میوه ITC -FO-028/1 کشاورزی 205

حسین شیرمحمدی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی- غیر حضوری)ابزارشناسی تخصصی ITC -MA-123/1 CNCماشین ابزار  206

بهزاد عباسی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی- غیرحضوری  ) 3تراش تخصصی  ITC -MA-090 CNCماشین ابزار  207

فهیمه شهرکی 1399/12/06 1399/12/02 (مجازی - غیر حضوری  )آشنایی با فنون هتلداری  ITC -HT -001 هتلداری و گردشگری 208

امیرحسین حبیب زاده 1399/12/13 1399/12/09 ( مجازی- غیر حضوری   )PLC1500-TIA Portal ITC -E L -549/2 الکترونیک 209

علی اصغر زنگانه 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیر حضوری  )کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد  ITC -E L -307 الکترونیک 210

مریم فریور 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  ) (پیشرفته)نرم افزار پرتئوس کاربردی

(مجازی 
ITC -E L -543 الکترونیک 211

بهار حیدری 1399/12/13 1399/12/09 PLC مقدماتی A (  مجازی - غیر حضوری) ITC -PE -020/1 برق 212

فردین نامور 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  )ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی 

(مجازی 
ITC -PE -009 برق 213

اکبر شکری فیروزجایی 1399/12/13 1399/12/09
 ) (ETAP)طراحی شبکه صنعتی با نرم افزار مناسب 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC -PE -410 برق 214

مجتبی خوشخوی حقیقی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیر حضوری) آبگرمکن دیواری گازسوز ITC -IN-046 تاسیسات 215

سید علی اصغر خوب 

خصلت
1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  ) 1 سردخانه آمونیاکی سطح  ITC -IN-033 تاسیسات 216

حسین نیکخو 1399/12/13 1399/12/09
طراحی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با نرم 

(مجازی - غیرحضوری  ) Tsolافزار 
ITC -IN-230 تاسیسات 217

حمید ربیعی 1399/12/13 1399/12/09
- غیرحضوری  ) Level Iبازرسی جوش بروش چشمی 

(مجازی 
ITC -WE -059 جوشکاری 218

اسماعیل علی بخشی 1399/12/13 1399/12/09
 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 

Module M1-1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC -WE -022/1 جوشکاری 219

مصطفی دارابی 1399/12/13 1399/12/09
-غیر حضوری  ) E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 

( مجازی 
ITC -WE -079 جوشکاری 220

آسیه گرشاد 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC -F L -000/1 زبانهای خارجی 221

ربابه سرفالح 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیرحضوری  ) Petنگارش ITC -F L -316 زبانهای خارجی 222



علی غالمی 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  )تعمیر و سرویس چرخ های خانگی 

(مجازی 
ITC -S E -148 صنایع پوشاک 223

حسین شکرزاده یکان 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )شلوار دوزی  ITC -S E -213 صنایع پوشاک 224

زینب وفائی نژاد 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیر حضوری )طراحی پایه و اندام  ITC -S E -155 صنایع پوشاک 225

عاطفه مهرافشار 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  )ترمیم وسایل چوبی با پتینه کاری 

(مجازی 
ITC -WO-578 صنایع چوب 226

آتنا فرساد 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  )ساخت ظروف تزئینی چوب و چرم 

(مجازی 
ITC -WO-576 صنایع چوب 227

طاهره خادمی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی و ساخت جعبه چوبی  ITC -WO-118 صنایع چوب 228

محمدجواد شریفی 1399/12/13 1399/12/09
غیر  (مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(مجازی - حضوری 
ITC -WO-512 صنایع چوب 229

محمدرضا گلپورالسکی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز ITC -WO-133 صنایع چوب 230

مهین رمضانی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )حجم سازی  ITC -WO-084 صنایع دستی 231

زکیه مهرآبادی آرانی 1399/12/13 1399/12/09
مجازی - غیر حضوری  ) (استاکو )گلسازی با خمیر گچی 

)
ITC -SD-450 صنایع دستی 232

فرشته بادی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )نما کاری با آیینه  ITC -SD-454 صنایع دستی 233

عباس قراگوزلو 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )اجرا و نظارت  ITC -UB -266 صنایع ساختمان 234

سحر علوی زاده 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  )اصول طراحی معماری  ITC -UB -400 صنایع ساختمان 235

غالمحسین خورشاد 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیرحضوری )بنای سفت کار  ITC -UB -323 صنایع ساختمان 236

اسداله قبادی 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری )Google Earthنرم افزار پیشرفته 

(مجازی 
ITC -UB -499 صنایع ساختمان 237

مریم سیاوشی 1399/12/13 1399/12/09
کنترل نحوه طراحی ساخت ساختمان و تجهیزات فرآوری 

(مجازی- غیرحضوری )غذا 
ITC -F I-006 صنایع غذایی 238

فرانک کبیری 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی 

(مختص مربیان استان چهارمحال وبختیاری) (مجازی
ITC -PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
239

طه طالیی راد 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیرحضوری  )بازاریابی اینستاگرامی ITC -PD-719
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
240

علیرضا دانش 1399/12/13 1399/12/09
 )(TQM)کنترل کیفیت جامع - شش سیگما

(مجازی- غیرحضوری
ITC -PD-309

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
241

زهرا ارباب دیزچه 1399/12/13 1399/12/09
بازی سازی و شبیه سازی ) Scratchبرنامه نویسی 

(مجازی - غیر حضوری ) (کامپیوتری
ITC -IT -710 ITفناوری اطالعات  242



مرضیه شب خوان 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی-غیر حضوری  ) Excelداشبورد نویسی در  ITC -IT -123 ITفناوری اطالعات  243

منصور باباخانی 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  ) Preziساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

(مجازی 
ITC -IT -143 ITفناوری اطالعات  244

1399/12/13 رسول خوشیده 1399/12/09
- غیر حضوری  )آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 

(مجازی 
ITC -AV-203 فناوری آموز شی 245

محمدرضا ترابی فرد 1399/12/13 1399/12/09
مجازی - غیر حضوری  )تکنیک های هنری تصویربرداری 

)
ITC -AV-109 فناوری آموز شی 246

حسین بیکران مفرد 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  ) 2انتقال قدرت معمولی  ITC -AT -343 فناوری خودرو 247

سهیل شهرکی ابراهیمی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیر حضوری  ) 2مولد قدرت مقدماتی  ITC -AT -318/2 فناوری خودرو 248

علی پائین خیابانی 1399/12/13 1399/12/09
- غیر حضوری  )اصول و مبانی کشت هیدروپونیک 

(مجازی
ITC -FO-060/1 کشاورزی 249

محمدرضا یوسف پور 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی - غیرحضوری  )جیره نویسی دام و طیور با رایانه  ITC -FO-104 کشاورزی 250

علیرضا اسالمی 1399/12/13 1399/12/09 (مجازی- غیر حضوری )مدیریت باغات میوه ITC -FO-888/1 کشاورزی 251

ابوالفتح بسطامی 1399/12/13 1399/12/09 (غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنی ITC -MA-023/1 CNCماشین ابزار  252

محمدجواد حق پرست 1399/12/13 1399/12/09
 Mold Tools-طراحی قالب پالستیک باسالیدورکس

(مجازی - غیرحضوری )
ITC -MA-142 CNCماشین ابزار  253

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


