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

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/08/11 1401/08/07
- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

(مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی
ITC-EL-939-0 الکترونیک 1

امید بهنام گل 1401/08/18 1401/08/14
غیر  )(دوربین مدار بسته)سیستم های امنیت الکترونیک

(مجازی - حضوری 
ITC-EL-806 الکترونیک 2

منیژه شاهی 1401/08/18 1401/08/14
آبگرمکن و پنل )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری ) (خورشیدی
ITC-EL-903 الکترونیک 3

عاطفه مینوئی قاضیانی 1401/08/25 1401/08/21
 IOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

(مجازی - غیر حضوری  ) Internet Of Things)مقدماتی
ITC-EL-921-0 الکترونیک 4

نسرین مفتولی 1401/08/25 1401/08/21
غیر حضوری  )(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 

(مجازی - 
ITC-EL-801/1 الکترونیک 5

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/09/02 1401/08/28
 )(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-EL-518/1 الکترونیک 6

مریم فریور 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  ) کاربرد سنسورها درسیستم های صنعتی 

(مجازی 
ITC-EL-411 الکترونیک 7

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  ) 1الکترونیک صنعتی  ITC-EL-112 الکترونیک 8

امید بهنام گل 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  )تکنولوژی و کاربری پهپادها  ITC-EL-1005 الکترونیک 9

علی اکبر کوهجانی 1401/09/30 1401/09/26 ( مجازی- غیر حضوری ) PLC1500-TIA Portal ITC-EL-549/2 الکترونیک 10

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  ) 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی  ITC-EL-104/1 الکترونیک 11

رسول خوشیده 1401/10/07 1401/10/03
- غیر حضوری  )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی

(مجازی
ITC-EL-102/1 الکترونیک 12

امید بهنام گل 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )تکنولوژی و کاربری پهپادها  ITC-EL-1005 الکترونیک 13

نسرین مفتولی 1401/10/14 1401/10/10
- غیر حضوری  )نگهداری و تعمیر تجهیزات دندان پزشکی 

(مجازی 
ITC-EL-801/2 الکترونیک 14

رسول خوشیده 1401/10/20 1401/10/17
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )طراحی و ساخت منابع تغذیه 

(مربی
ITC-EL-105-2 الکترونیک 15

علی اکبر کوهجانی 1401/10/27 1401/10/24
حضوری اجرا  در مرکز  )زیمنسV90درایورهای الکتریکی 

(تربیت مربی
ITC-EL-1006 الکترونیک 16

حسام مولی زاده کارگر 1401/10/28 1401/10/24
  تکمیلی  IOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

(Internet Of Things) (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-EL-922-0 الکترونیک 17

(1401نیمه دوم سال آبان لغایت اسفند ماه  )دوره های بازآموزی   تایید شده و قابل اجرا در



حسام مولی زاده کارگر 1401/11/05 1401/11/01
 )برنامه نویسی اندروید در حوزه کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-EL-1007 الکترونیک 18

مهدی حسینی 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی- غیر حضوری  )PID کنترل فرآیندهای صنعتی  ITC-EL-502 الکترونیک 19

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی- غیر حضوری  ) 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی  ITC-EL-103/1 الکترونیک 20

امید بهنام گل 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی - غیر حضوری  )تکنولوژی و کاربری پهپادها  ITC-EL-1005 الکترونیک 21

احمد باران چشمه 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی - غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک  ITC-PE-247 برق 22

ابوالفضل ابراهیمی 

نژاد شهدادی
1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم اعالم حریق آدرس پذیر ITC-PE-241 برق 23

امیرحسین حبیب زاده 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی - غیر حضوری  )سنسورها ITC-PE-028 برق 24

فردین نامور 1401/08/25 1401/08/21
- غیر حضوری  )نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها

(مجازی 
ITC-PE-224 برق 25

مریم فریور 1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق 26

سیدعماد سیدصدر 1401/09/01 1401/08/28
حضوری اجرا در )(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته

(مرکز تربیت مربی 
ITC-PE-218 برق 27

مجید ابراهیمی 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  )ساختمان  (برق)آشنایی با مقررات ملی 

(مجازی 
ITC-PE-009 برق 28

احمد باران چشمه 1401/09/09 1401/09/05 (مجازی - غیر حضوری  )متره و برآورد تاسیسات الکتریکی  ITC-PE-249 برق 29

احمد باران چشمه 1401/09/16 1401/09/12
-غیر حضوری  )طراحی و محاسبه تاسیسات برقی ساختمان 

( مجازی
ITC-PE-250 برق 30

منیژه شاهی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی سیستمهای خورشیدی ITC-PE-226 برق 31

مجید ابراهیمی 1401/10/14 1401/10/10 (مجازی - غیر حضوری  )آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  ITC-PE-231 برق 32

احمد باران چشمه 1401/10/13 1401/10/10
حضوری اجرا  )حفاظت مدارات الکتریکی در مراکز صنعتی 

(در مرکز تربیت مربی 
ITC-PE-405 برق 33

محمد مهرابی فودانی 1401/10/20 1401/10/17
حضوری  )(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل

(اجرا در مرکز تربیت مربی
ITC-PE-225 برق 34

احمد باران چشمه 1401/10/21 1401/10/17
روش بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی درصنعت 

(مجازی - غیر حضوری  )وساختمان
ITC-PE-010 برق 35

مریم فریور 1401/10/28 1401/10/24
-غیر حضوری  ) Autocad Electricalآشنایی با نرم افزار 

( مجازی 
ITC-PE-044 برق 36



امیرحسین حبیب زاده 1401/10/28 1401/10/24
غیر  ) ACکنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 
ITC-PE-407 برق 37

احمد باران چشمه 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم های کنترل دیزل ژنراتور  ITC-PE-229 برق 38

احمد باران چشمه 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی انواع پست برق  ITC-PE-034 برق 39

ابوالفضل ابراهیمی 

نژاد شهدادی
1401/11/19 1401/11/16 (مجازی - غیر حضوری  )درصنعت DCدرایورهای ITC-PE-447 برق 40

محمد مهرابی فودانی 1401/11/26 1401/11/23
حضوری  )(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل

(اجرا در مرکز تربیت مربی
ITC-PE-225 برق 41

منیژه شاهی 1401/11/26 1401/11/23
 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار

(مجازی- غیر حضوری  )فتوولتائیک
ITC-EL-905/4 برق 42

سیدقاسم موسوی 

کنتی
1401/12/03 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )بازرسی آسانسور  ITC-PE-220 برق 43

علی اکبر کوهجانی 1401/12/10 1401/12/06 PLC-S7-1200(مجازی - غیر حضوری  ) مقدماتی ITC-PE-242 برق 44

احمد باران چشمه 1401/12/10 1401/12/06
- غیر حضوری  )نقشه خوانی حرفه ای انواع پست برق

(مجازی 
ITC-PE-251 برق 45

بهار حیدری 1401/12/16 1401/12/13 مجازی- غیرحضوری    )   )LOGO ITC-PE-023 برق 46

سیدحامد حسینی 1401/08/18 1401/08/14
گرمایش از کف و  )طراحی سیستم های گرمایش تابشی 

(مجازی - غیر حضوری  ) (گرماتاب 
ITC-IN-183 تاسیسات 47

محسن فرخی 1401/08/24 1401/08/21
حضوری اجرا در  )(ماشین ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی 

(مرکز تربیت مربی
ITC-IN-119 تاسیسات 48

منیژه شاهی 1401/08/25 1401/08/21
مجازی - غیر حضوری )ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا با نور

)
ITC-IN-131 تاسیسات 49

نادر بهرامی راد 1401/09/09 1401/09/05
حضوری مختص  )سطح یک UPVCساخت درب و پنجره 

(مربیان استان زنجان اجرا در استان
ITC-IN-136 تاسیسات 50

ابوالفضل رادمنش 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی- غیر حضوری  )طراحی و محاسبه سردخانه ITC-IN-151 تاسیسات 51

منیژه شاهی 1401/09/23 1401/09/19
- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(مجازی 
ITC-IN-113 تاسیسات 52

هادی خجسته 1401/09/23 1401/09/19
 )(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IN-186 تاسیسات 53

احسان ابوالحسنی 

آرانی
1401/09/30 1401/09/26

سیستم های ذخیره سازی انرژی گرمایی در دمای 

(مجازی - غیر حضوری  )(آیس بانک ها)پائین
ITC-IN-242 تاسیسات 54

هادی خجسته 1401/10/14 1401/10/10
غیر  )ترموستات های قابل برنامه ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 
ITC-IN-170 تاسیسات 55

محسن فرخی 1401/10/20 1401/10/17
حضوری اجرا در مرکز  )لباسشویی با موتور بدون تسمه

(تربیت مربی
ITC-IN-133 تاسیسات 56

سیدحامد حسینی 1401/10/28 1401/10/24
غیر  )طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 
ITC-IN-180 تاسیسات 57



وحیدرضا علیشاهی 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی- غیر حضوری  )استخر - جکوزی -  سونا  ITC-IN-057 تاسیسات 58

مهرداد هاشمی 1401/11/11 1401/11/08 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )تابلو برق سردخانه ITC-IN-165 تاسیسات 59

محسن فرازمندی 1401/11/12 1401/11/08
مختص مربیان  استان  )جوشکاری با گاز اکسی استیلن

(خراسان رضوی اجرا در استان 
ITC-IN-175 تاسیسات 60

محسن فرخی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیر حضوری  )دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204 تاسیسات 61

ابوالفضل رادمنش 1401/11/26 1401/11/23 (مجازی- غیر حضوری  )سیستم های هوا رسان ITC-IN-144 تاسیسات 62

هادی خجسته 1401/12/03 1401/11/30
حضوری  )(شرکت بوتان )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(اجرا در مرکز تربیت مربی
ITC-IN-192 تاسیسات 63

محسن فرخی 1401/12/09 1401/12/06 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )کولرهای گازی اینورتری ITC-IN-171 تاسیسات 64

احد عباسیان پیرنیا 1401/12/10 1401/12/06
-غیر حضوری  ) 17مبحث -مقررات ملی تاسیسات ساختمان

( مجازی 
ITC-IN-196 تاسیسات 65

مهدی کیانی نکو 1401/09/16 1401/09/12
- ترکیبی آنالین ) Focuskyطراحی ارائه حرفه ای با 

(آفالین
ITC-AV-392 تولید محتوای الکترونیکی 66

شبنم کالفچی 1401/09/16 1401/09/12
ترکیبی  ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

(آفالین - آنالین
ITC-AV-376 تولید محتوای الکترونیکی 67

ملیحه نظری 1401/09/15 1401/09/12
حضوری  )عکاسی و تصویربرداری با کواد کوپتر یا هلی شات

(اجرا در مرکز تربیت مربی 
ITC-AV-391 تولید محتوای الکترونیکی 68

محسن الهی 1401/09/22 1401/09/19
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )صدابرداری بر روی صحنه

(مربی
ITC-AV-107 تولید محتوای الکترونیکی 69

شبنم کالفچی 1401/11/12 1401/11/08
ترکیبی  ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

(آفالین - آنالین
ITC-AV-376 تولید محتوای الکترونیکی 70

مهدی کیانی نکو 1401/11/19 1401/11/16
- ترکیبی آنالین ) Focuskyطراحی ارائه حرفه ای با 

(آفالین
ITC-AV-392 تولید محتوای الکترونیکی 71

احمد بیکران مفرد 1401/08/11 1401/08/07
 )لوله های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-WE-093 جوشکاری 72

اسماعیل علی بخشی 1401/08/25 1401/08/21 (غیر حضوری - مجازی  )جوشکاری  مقاومتی  ITC-WE-053 جوشکاری 73

حمید ربیعی 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی- غیر حضوری  )متالوژی عمومی  ITC-WE-014 جوشکاری 74

حمید ربیعی 1401/10/14 1401/10/10
- غیر حضوری  )Level Iبازرسی جوش بروش چشمی 

(مجازی
ITC-WE-059 جوشکاری 75

احمد بیکران مفرد 1401/10/14 1401/10/10
 )لوله های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-WE-093 جوشکاری 76



علی زارع 1401/11/05 1401/11/01
- غیر حضوری   )Level Iبازرسی جوش بروش التراسونیک 

(مجازی
ITC-WE-054 جوشکاری 77

حمید ربیعی 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  )Level IIبازرسی جوش بروش چشمی 

(مجازی
ITC-WE-060 جوشکاری 78

اسماعیل علی بخشی 1401/11/26 1401/11/23 (مجازی- غیر حضوری  )برش قطعات ITC-WE-075 جوشکاری 79

حمید ربیعی 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی - غیر حضوری  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی  ITC-WE-065 جوشکاری 80

زهرا احمدی 1401/08/11 1401/08/07
غیر  )Business English1 زبان تجارت انگلیسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-FL-803 زبانهای خارجی 81

عثمان کریمی 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی - غیر حضوری  ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی  ITC-FL-351 زبانهای خارجی 82

کیوان فرجی سینا 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی- غیر حضوری  )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی  ITC-FL-700/1 زبانهای خارجی 83

زهرا احمدی 1401/08/25 1401/08/21
غیر  )Business English1 زبان تجارت انگلیسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-FL-803 زبانهای خارجی 84

مریم چرمچی 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی - غیر حضوری  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی  ITC-FL-571 زبانهای خارجی 85

اشکان علیدوستی 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی - غیر حضوری  ) 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی 86

1401/09/02 1401/08/28
- غیر حضوری  )کارورزی مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی 
ITC-FL-560 زبانهای خارجی 87

کیوان فرجی سینا 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی- غیر حضوری  ) آلمانی1دستور و واژگان  مقدماتی  ITC-FL-792/1 زبانهای خارجی 88

اعظم سلطانیان 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی - غیر حضوری  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی  ITC-FL-571 زبانهای خارجی 89

1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  ) انگلیسی1کارورزی مکالمه شغلی  ITC-FL-571/1 زبانهای خارجی 90

سمانه شهیدی زرندی 1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  ) 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی 91

سمانه شهیدی زرندی 1401/10/14 1401/10/10 (مجازی- غیر حضوری  ) A-1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410/1 زبانهای خارجی 92

اعظم سلطانیان 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی  ITC-FL-353 زبانهای خارجی 93

1401/10/28 1401/10/24
غیر  )Business English2 زبان تجارت انگلیسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-FL-804 زبانهای خارجی 94

سمیه رزقی 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی - غیر حضوری  ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی  ITC-FL-351 زبانهای خارجی 95

صدیقه کاکلیان 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی- غیر حضوری  ) انگلیسی2مکالمه شغلی  ITC-FL-572 زبانهای خارجی 96

سامیه افراشته 1401/08/11 1401/08/07
حضوری مختص مربیان آموزشگاه های  )الگوساز کت مردانه 

(آزاد  استان هرمزگان اجرا در آن استان
ITC-SE-362/1 صنایع پوشاک 97



معصومه خلیلی 1401/08/11 1401/08/07

حضوری  )زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس شب و عروس

مختص مربیا ن آموزشگاههای  استان اذربایجان غربی اجرا 

(در استان 

ITC-SE-500 صنایع پوشاک 98

علی عبداللهی 1401/08/11 1401/08/07
حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد  )شلوار دوزی 

(هرمزگان اجرا در استان 
ITC-SE-213 صنایع پوشاک 99

لیال دوام بد 1401/08/11 1401/08/07
غیر  )(انواع حجاب مجلسی )طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-456 صنایع پوشاک 100

لیال نوروزی آذر 1401/08/18 1401/08/14
مختص مربیان  )الگو سازی و دوخت لباسهای عروس

(آموزشگاههای آزاد استان اذربایجان غربی اجرا در استان
ITC-SE-139/1 صنایع پوشاک 101

سوسن برخوردار 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  )الگوسازی و دوخت یقه های فانتزی ITC-SE-484 صنایع پوشاک 102

علی عبداللهی 1401/08/18 1401/08/14
حضوری مختص مربیان ) (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 

(آموزشگاههای آزاد هرمزگان اجرا در استان 
ITC-SE-141 صنایع پوشاک 103

سکینه عدالتی منش 1401/08/18 1401/08/14
حضوری مختص مربیان استان کهگیلویه  )سرویس آشپزخانه

(و بویراحمد اجرا در استان
ITC-SE-152 صنایع پوشاک 104

زلیخا خادمی 1401/08/18 1401/08/14
غیر  ) (پارچه و فرش  )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-504 صنایع پوشاک 105

سامیه افراشته 1401/08/18 1401/08/14
مختص مربیان آموزشگاههای  )نازکدوزی به روش فرانسوی

(آزاد استان هرمزگان اجرا در استان
ITC-SE-186 صنایع پوشاک 106

سامیه افراشته 1401/08/25 1401/08/21
مختص مربیان  )طراحی و دوخت صنعتی لباس عروس

(آموزشگاههای آزاد هرمزگان اجرا در استان
ITC-SE-202 صنایع پوشاک 107

علی عبداللهی 1401/08/24 1401/08/21 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )مانتو صنعتی  ITC-SE-336 صنایع پوشاک 108

راضیه السادات 

سجادی
1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری   ITC-SE-124/1 صنایع پوشاک 109

سامیه افراشته 1401/09/02 1401/08/28
حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد  )شلوار دوزی 

(هرمزگان اجرا در استان 
ITC-SE-213 صنایع پوشاک 110

عصمت مرادی سیار 1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای ITC-SE-261 صنایع پوشاک 111

زهرا شکری 1401/09/08 1401/09/05
حضوری اجرا در مرکز )الگوسازی و دوخت مانتوهای فانتزی 

(تربیت مربی 
ITC-SE-445 صنایع پوشاک 112

مریم شکری 1401/09/09 1401/09/05 (مجازی - غیر حضوری )ساخت گلهای مخملی روی لباس  ITC-SE-437 صنایع پوشاک 113

آسیه مجلسی توپراق 

قلعه
1401/09/09 1401/09/05

حضوری مختص مربیان  ) (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 

(آموزشگاههای آزاد اذربایجان غربی اجرا در استان
ITC-SE-131/1 صنایع پوشاک 114

جاوید رضایی 1401/09/09 1401/09/05
مختص مربیان آموزشگاههای  )نرم افزار طراحی الگوی لباس

(آزاد استان هرمزگان اجرا در استان
ITC-SE-144 صنایع پوشاک 115

لیال دوام بد 1401/09/16 1401/09/12
الگوسازی ، برش و دوخت کاور مبل های کالسیک 

(مجازی -  غیر حضوری  )وسلطنتی 
ITC-SE-493 صنایع پوشاک 116

الهه معتمدپور 1401/09/16 1401/09/12

تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و 

حضوری مختص مربیان استان  )آشنایی با خط تولید 

(کرمانشاه اجرا در استان 

ITC-SE-145 صنایع پوشاک 117

فریبا برومندنیا 1401/09/16 1401/09/12
مختص مربیان  )ساخت گلهای تزئینی لباس عروس

(آموزشگاههای آزاد استان اذربایجان غربی اجرا در استان
ITC-SE-177/2 صنایع پوشاک 118



سامیه افراشته 1401/09/16 1401/09/12
مختص مربیان آموزشگاههای آزاد استان )مانتو صنعتی 

(هرمزگان اجرا در استان 
ITC-SE-336 صنایع پوشاک 119

مهدیان 1401/09/23 1401/09/19

تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی میاندوز و 

مختص مربیان آموزشگاههای آزاد استان هرمزگان  )سردوز

(اجرا در استان

ITC-SE-146 صنایع پوشاک 120

عصمت مرادی سیار 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  )فرش بیضی با زمینه گالبتون  ITC-SE-278 صنایع پوشاک 121

الهه معتمدپور 1401/09/30 1401/09/26
ساخت کمربندهای پارچه ای ، چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 
ITC-SE-428 صنایع پوشاک 122

ژیال رحیم خانلی 1401/09/29 1401/09/26 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )مکرمه بافی پیشرفته ITC-SE-497 صنایع پوشاک 123

سعید سلیمی بنی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )الیاف شناسی در انواع پارچه  ITC-SE-485 صنایع پوشاک 124

زلیخا خادمی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )سوزن دوزی روی تور پارچه ای  ITC-SE-460 صنایع پوشاک 125

فرزانه محمدی مقدم 1401/10/14 1401/10/10

 )مقدماتی - الگوسازی ،  برش و دوخت یقه های حجمی

حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد استان چهارمحال 

(و بختیاری اجرا در استان

ITC-SE-494 صنایع پوشاک 126

فریبا برومندنیا 1401/10/14 1401/10/10
حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد   )جواهر دوزی 

(استان هرمزگان اجرا در ان استان
ITC-SE-204/1 صنایع پوشاک 127

لیال دوام بد 1401/10/14 1401/10/10
- غیر حضوری  )دوخت انواع کیسه های پارچه ای فانتزی 

(مجازی 
ITC-SE-464 صنایع پوشاک 128

معصومه ولی زاده 1401/10/14 1401/10/10
غیر  )ساخت عروسکهای فومی و کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-438 صنایع پوشاک 129

عفیفه پوربچاری 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  )دوخت کوله پشتی پارچه ای  ITC-SE-471 صنایع پوشاک 130

محمدرضا نجفی آرانی 1401/10/27 1401/10/24
حضوری اجرا  در مرکز  ) (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 

(تربیت مربی 
ITC-SE-141 صنایع پوشاک 131

هلنا اکبری 1401/10/28 1401/10/24
- غیر حضوری  )دوخت عروسک بقچه ای با اشکال هندسی 

(مجازی 
ITC-SE-483 صنایع پوشاک 132

ندا کوتی 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی - غیر حضوری  )دست سازه های نمدی  ITC-SE-331 صنایع پوشاک 133

نسرین کیومرثی 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی - غیر حضوری  )شماره دوزی به سبک مدرن  ITC-SE-491 صنایع پوشاک 134

سامیه افراشته 1401/11/12 1401/11/08
مختص مربیان  )الگو سازی و دوخت لباسهای عروس

(آموزشگاههای آزاد استان هرمزگان اجرا در استان
ITC-SE-139/1 صنایع پوشاک 135

آتنا فرساد 1401/11/12 1401/11/08
غیر  )سوخت نگار چرم و کاربرد آن در تزیین پوشاک 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-429 صنایع پوشاک 136

صفا صبحدم 1401/11/12 1401/11/08
غیر حضوری  ) ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

(مجازی - 
ITC-SE-129 صنایع پوشاک 137

سوسن برخوردار 1401/11/19 1401/11/16
 )الگوسازی و برش و دوخت استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-SE-463 صنایع پوشاک 138



طیبه لچینانی 1401/11/19 1401/11/16
-غیر حضوری  ) (اسپورت ، پشمی و روفرشی  )بافت جوراب 

( مجازی 
ITC-SE-435 صنایع پوشاک 139

کافیه حردانی 1401/11/26 1401/11/23 (مجازی - غیر حضوری  )آموزش تزیین حنای عروس  ITC-SE-339 صنایع پوشاک 140

لیال دوام بد 1401/11/26 1401/11/23
غیر  )طراحی و دوخت انواع هد بند و کاله حمام زنانه 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-455 صنایع پوشاک 141

زینب شمشیری 

منصورخانی
1401/11/26 1401/11/23

حضوری مختص مربیان استان کهگیلویه و  )کیف بافی 

(بویراحمد اجرا در استان
ITC-SE-324 صنایع پوشاک 142

اعظم هاشمی 1401/12/03 1401/11/30
غیر  )مقدماتی - الگوسازی ،  برش و دوخت یقه های حجمی

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-494 صنایع پوشاک 143

زهرا شکری 1401/12/03 1401/11/30
غیر  )دخترانه (سرهمی  )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-454 صنایع پوشاک 144

بی بی کبری آل 

موسی
1401/12/03 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )الگوسازی و دوخت شومیز مجلسی  ITC-SE-443 صنایع پوشاک 145

معصومه حسنی 

کمساری
1401/12/10 1401/12/06

غیر حضوری  )دوخت کیف آرایش ، جامدادی با انواع پارچه 

(مجازی - 
ITC-SE-434 صنایع پوشاک 146

سعید سلیمی بنی 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی - غیر حضوری  )رنگرزی طبیعی فرش دستبافت  ITC-SD-486 صنایع پوشاک 147

سامیه افراشته 1401/12/10 1401/12/06
حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد  )شلوار دوزی 

(استان هرمزگان اجرا در استان 
ITC-SE-213 صنایع پوشاک 148

سکینه عدالتی منش 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی - غیر حضوری  )کاور دوز لوازم برقی   ITC-SE-354 صنایع پوشاک 149

صدیقه طرفی 1401/12/16 1401/12/13
- غیر حضوری  )الگوسازی و دوخت انواع نگهدارنده مو 

(مجازی 
ITC-SE-468 صنایع پوشاک 150

بابک سلطانی 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی- غیر حضوری )ابزار شناسی  ITC-WO-570 صنایع چوب 151

مریم خواجه ئیان 1401/08/11 1401/08/07
حضوری مختص  )طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ آپ 

(مربیان استان خراسان شمالی اجرا در استان 
ITC-WO-119 صنایع چوب 152

محمدجواد شریفی 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی - غیر حضوری  )هنر اوریگامی  ITC-WO-561 صنایع چوب 153

محمدرضا گلپورالسکی 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  )خواص فیزیکی و مکانیکی چوب  ITC-WO-526 صنایع چوب 154

مائده کهکشان 1401/08/25 1401/08/21
غیر  )(صنایع چوب  )آماده سازی کارگاه رزین آپوکسی 

(مجازی - حضوری 
ITC-WO-592 صنایع چوب 155

بابک سلطانی 1401/09/09 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  )معرق مقدماتی  ITC-WO-017/1 صنایع چوب 156

محمدجواد شریفی 1401/09/08 1401/09/05
صنایع )بررسی مشخصات فنی ابزارآالت دستی برقی 

(حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی)(چوب
ITC-WO-116 صنایع چوب 157

محمدرضا گلپورالسکی 1401/09/16 1401/09/12
غیر  ) (روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برق

(مجازی  - حضوری 
ITC-WO-129 صنایع چوب 158

بابک سلطانی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )خالقیت در صنایع دستی  ITC-WO-083 صنایع چوب 159



محمدجواد شریفی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )نصب کابینت چوبی آشپزخانه  ITC-WO-597 صنایع چوب 160

بابک سلطانی 1401/10/20 1401/10/17
حضوری اجرا  )کاربرد ماشین آالت در ساخت ظروف چوبی

(در مرکز تربیت مربی 
ITC-WO-612 صنایع چوب 161

محمدجواد شریفی 1401/10/20 1401/10/17
حضوری اجرا در  )نصب کفپوش،پارکت لمینت و دیوارکوب 

(مرکز تربیت مربی
ITC-WO-541 صنایع چوب 162

رضا معصومی 1401/10/27 1401/10/24 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )رویه کوبی مبل  ITC-WO-608 صنایع چوب 163

فرشته بادی 1401/10/28 1401/10/24
غیر  )نما کاری طال ، نقره و مس بر روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 
ITC-WO-585 صنایع چوب 164

محمدجواد شریفی 1401/11/04 1401/11/01
حضوری اجرا  در  )طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاهی

(مرکز تربیت مربی
ITC-WO-610 صنایع چوب 165

محمدجواد شریفی 1401/11/19 1401/11/16
- غیر حضوری  )طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ آپ 

(مجازی 
ITC-WO-119 صنایع چوب 166

مائده کهکشان 1401/12/03 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )نازک کاری زیورآالت چوبی ITC-WO-611 صنایع چوب 167

بابک سلطانی 1401/12/09 1401/12/06
حضوری اجرا  در مرکز  )ساخت اسباب بازی های چوبی

(تربیت مربی
ITC-WO-544 صنایع چوب 168

محمدجواد شریفی 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی - غیر حضوری  )پرسکاری چوب  ITC-WO-572 صنایع چوب 169

معصومه ولی زاده 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی - غیر حضوری  )حکاکی روی فلز ITC-WO-064 صنایع دستی 170

گل بانو صفائی 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی - غیر حضوری  )سوزن دوزی روی گلیم ITC-SD-495 صنایع دستی 171

فاطمه ترابی 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی- غیر حضوری  )حجم بافی با نخ تریکو  ITC-SD-378 صنایع دستی 172

پروین زنگنه 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشی سه بعدی با رزین  ITC-SD-352 صنایع دستی 173

معصومه حسنی 

کمساری
1401/08/25 1401/08/21

- غیر حضوری  )الگوسازی و ساخت کیف های کم جا 

(مجازی 
ITC-SD-508 صنایع دستی 174

حوریه فخارزاده نایینی 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی- غیر حضوری  )حجم سازی با خمیر چینی ITC-SD-516 صنایع دستی 175

فاطمه رهاویان 1401/09/02 1401/08/28
- غیر حضوری  )الگوسازی و تولید فرشینه های چرمی 

(مجازی 
ITC-SD-506 صنایع دستی 176

سعید سلیمی بنی 1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  )مرمت فرش  ITC-SD-512 صنایع دستی 177

کافیه حردانی 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  )ساخت گلهای فانتزی با الیاف گیاهی 

(مجازی 
ITC-SD-497 صنایع دستی 178

مریم علیزاده 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  )کارشناسی و قیمت گذاری صنایع دستی 

(مجازی 
ITC-SD-507 صنایع دستی 179

معصومه حسنی 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی - غیر حضوری  )سفالگری با تکنیک انگشتی ITC-SD-504 صنایع دستی 180



یاسمین عباسی 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی- غیر حضوری )عروسک بلندر  ITC-SD-408 صنایع دستی 181

مرضیه اکبرپوری 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  )مینا کاری روی فلز مقدماتی ITC-WO-087 صنایع دستی 182

مریم پناهنده 1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  )فرش یلمه  ITC-SD-498 صنایع دستی 183

اعظم السادات موسوی 

خورقی
1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشی با رنگهای اکرولیک ITC-WO-067 صنایع دستی 184

سیده سارا موسوی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی - غیر حضوری  )برجسته کاری و نقاشی روی فلز ITC-WO-100 صنایع دستی 185

فتانه زندوکیلی 1401/10/14 1401/10/10 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی ITC-WO-103 صنایع دستی 186

مرضیه حیدری 1401/10/14 1401/10/10 (مجازی - غیر حضوری  )(قلمزن شیشه)نقاشی پشت شیشه ITC-WO-108 صنایع دستی 187

سپیده سید موسوی 1401/10/28 1401/10/17
- غیر حضوری  ) سال12 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

(مجازی 
ITC-SD-496 صنایع دستی 188

نرگس نمدیان مجرد 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی- غیر حضوری  )تزئینات کریستالی ITC-SD-377 صنایع دستی 189

مریم پناهنده 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی - غیر حضوری  )بافت گلیم در قالب زیورآالت  ITC-SD-499 صنایع دستی 190

خدیجه اسداللهی 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی- غیر حضوری  )پستایی سازی کفشهای چرمی ITC-SE-289 صنایع دستی 191

رضوان یعقوبی 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت سنگ و رزین ITC-SD-380 صنایع دستی 192

الهام دبیری 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی- غیر حضوری  )سبد بافی با الیاف گیاهی ITC-SD-390 صنایع دستی 193

مریم علیزاده 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی- غیر حضوری  )مبانی خط و خوشنویسی ITC-SD-465 صنایع دستی 194

مهناز مختاری 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی - غیر حضوری  )مینا کاری روی سفال ITC-SD-451 صنایع دستی 195

محبوبه ایدون 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  )ساخت و پرداخت انگشتر تمام سنگ 

(مجازی
ITC-SD-494 صنایع دستی 196

زهره خسروی 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ ITC-WO-066 صنایع دستی 197

رضوان یعقوبی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیر حضوری  )جواهرسازی مهره ای ITC-SD-360 صنایع دستی 198

فاطمه رهاویان 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیر حضوری  )ساخت لوازم تزئینی چرمی  ITC-SD-471 صنایع دستی 199

سعید سلیمی بنی 1401/11/26 1401/11/23 (مجازی- غیر حضوری  )عملیات تکمیل فرش دستبافت ITC-SD-487 صنایع دستی 200



فاطمه ترابی 1401/12/03 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )تسمه بافی با الیاف مصنوعی  ITC-SD-509 صنایع دستی 201

پرستو گودرزی 1401/12/03 1401/11/30 (مجازی- غیر حضوری  )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز  ITC-SD-482 صنایع دستی 202

فریبا کریمی 1401/12/16 1401/12/06 (مجازی- غیر حضوری  )(نگارگری  ) 1مینیاتور  ITC-WO-020 صنایع دستی 203

حوریه فخارزاده نایینی 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی- غیر حضوری  )دست سازه های هنری بتونی  ITC-SD-517 صنایع دستی 204

فاطمه رهاویان 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی- غیر حضووری  )ساخت گل های چرمی ITC-SD-505 صنایع دستی 205

زهرا عیاشی 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی - غیر حضوری  )مینا کاری روی فلز مقدماتی ITC-WO-087 صنایع دستی 206

آزاده اورش 

محمودصالحی
1401/08/11 1401/08/07

مجازی - غیر حضوری  ) (مدلینگ مقدماتی)تری دی مکس 

)
ITC-UB-319 صنایع ساختمان 207

غالمحسین خورشاد 1401/08/11 1401/08/07
- غیر حضوری  )طراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی

(مجازی 
ITC-UB-421 صنایع ساختمان 208

میثم بیات 1401/08/18 1401/08/14
- غیر حضوری  ) (معماری و الکترونیک )معماری واکنشگرا

(مجازی 
ITC-EL-963 صنایع ساختمان 209

محمدحسین بهرامی 1401/08/18 1401/08/15
حضوری اجرا در مرکز  )اجرای دیوارهای جدا کننده کناف 

(تربیت مربی
ITC-UB-451/1 صنایع ساختمان 210

امید زنده وی 1401/08/25 1401/08/21
  Kitchen طراحی و دکوراسیون آشپزخانه با نرم افزار 

KD)Draw ( ) مجازی - غیر حضوری)
ITC-WO-554 صنایع ساختمان 211

غالمحسین خورشاد 1401/08/25 1401/08/21
-غیر حضوری  )مصالح ساختمانی نوین در صنعت ساختمان 

( مجازی 
ITC-UB-325 صنایع ساختمان 212

مریم خواجه ئیان 1401/09/02 1401/08/28
حضوری مختص مربیان  )رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ

(استان خراسان شمالی اجرا در استان
ITC-UB-331 صنایع ساختمان 213

اکرم رحمانی 1401/09/02 1401/08/28
- غیر حضوری  )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  

(مجازی 
ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان 214

فاطمه رضاپور 1401/09/09 1401/09/05 (مجازی - غیر حضوری  )پتینه و نماکاری ساختمان ITC-UB-514 صنایع ساختمان 215

غالمحسین خورشاد 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  )مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

(مجازی 
ITC-UB-516 صنایع ساختمان 216

آزاده اورش 

محمودصالحی
1401/09/16 1401/09/12

اصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 

3DMAX(  مجازی - غیر حضوری)
ITC-UB-428 صنایع ساختمان 217

غالمحسین خورشاد 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی اقلیمی  ITC-UB-202 صنایع ساختمان 218

محمدرضا شیرین 

آبادی
1401/09/23 1401/09/19

 )نصب و اجرای سامانه های خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-UB-513 صنایع ساختمان 219

میثم بیات 1401/09/30 1401/09/26
طراحی و مدل سازی معماری به روش پارامتریک با گرس 

(مجازی - غیر حضوری  )هاپر 
ITC-UB-515 صنایع ساختمان 220

عباس قراگوزلو 1401/10/07 1401/10/03
غیر  )اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 
ITC-UB-218 صنایع ساختمان 221



اکرم رحمانی 1401/10/14 1401/10/10
Revit Architecture (مقدماتی) (  غیر حضوری -

(مجازی 
ITC-UB-317 صنایع ساختمان 222

پروانه گیلک 1401/10/21 1401/10/17
- غیر حضوری  )ساخت وسایل تزیینی ساختمان با رزین

(مجازی
ITC-UB-512 صنایع ساختمان 223

محمدرضا شیرین 

آبادی
1401/10/21 1401/10/17

طراحی ساختمانهای سبز بر اساس دانش و استانداردهای 

(مجازی - غیر حضوری  ) (دوره مقدماتی)اروپایی
ITC-UB-440 صنایع ساختمان 224

علی بنی اسد 1401/10/28 1401/10/24
 ETABSتحلیل و طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری  )
ITC-UB-222 صنایع ساختمان 225

غالمحسین خورشاد 1401/10/28 1401/10/24
- غیر حضوری  )طراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی

(مجازی 
ITC-UB-421 صنایع ساختمان 226

معصومه قلیانچی 1401/11/05 1401/11/01
غیر  )در طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 

(مجازی - حضوری 
ITC-UB-367 صنایع ساختمان 227

امید زنده وی 1401/11/05 1401/11/01
غیر  )Edificiuseمدلسازی سه بعدی ساختمان با نرم افزار 

(مجازی- حضوری 
ITC-UB-489 صنایع ساختمان 228

اکرم رحمانی 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  ) sketchupطراحی معماری با نرم افزار 

(مجازی
ITC-UB-227 صنایع ساختمان 229

غالمحسین خورشاد 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  )مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

(مجازی 
ITC-UB-516 صنایع ساختمان 230

عباس قراگوزلو 1401/11/19 1401/11/16
- غیر حضوری  )(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی

(مجازی 
ITC-UB-424 صنایع ساختمان 231

غالمحسین خورشاد 1401/12/10 1401/12/06
- غیر حضوری  ) (مقدماتی)آشنایی با آسانسور در ساختمان

(مجازی 
ITC-UB-420 صنایع ساختمان 232

گلبهار زاهدی فر 1401/08/25 1401/08/21
حضوری مختص  )انتخاب ادویه مناسب برای انواع غذاها 

(مربیان استان بوشهر اجرا در استان 
ITC-FI-022 صنایع غذایی 233

بیتا بزرگفر 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی - غیر حضوری  )طباخی آبزیان ITC-FO-912 صنایع غذایی 234

مریم پنائی شمی 1401/09/30 1401/09/26 (مجازی - غیر حضوری  )پخت غذا به روشهای مختلف ITC-FI-015 صنایع غذایی 235

بیتا بزرگفر 1401/11/05 1401/11/01
مجازی - غیر حضوری  )پخت انواع کیک و شیرینی خرمایی 

)
ITC-FI-045 صنایع غذایی 236

مریم پنائی شمی 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  )انتخاب ادویه مناسب برای انواع غذاها 

(مجازی 
ITC-FI-022 صنایع غذایی 237

شبنم اکباتانی نژاد 1401/08/11 1401/08/07
- غیر حضوری  )کمک های اولیه در محیط کارگاه آموزشی 

(مجازی 
ITC-PD-174 علوم تربیتی 238

سپیده سید موسوی 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی- غیر حضوری  )آموزش خالق ITC-PD-170 علوم تربیتی 239

فریدون احمدی پور 1401/08/18 1401/08/14
حضوری مختص مربیان استان  )کارآفرینی مقدماتی

(خوزستان اجرا در آن استان
ITC-PD-206 علوم تربیتی 240

طه طالیی راد 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی- غیر حضوری  )مهارتهای فروش ITC-PD-711 علوم تربیتی 241

عبدالجلیل پورشب 1401/08/25 1401/08/21
حضوری  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مختص مربیان استان خوزستان اجرا در استان 
ITC-PD-209 علوم تربیتی 242



یحیی عامری 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی - غیر حضوری  )مدیریت صادرات  ITC-PD-934 علوم تربیتی 243

معصومه زارع 1401/08/25 1401/08/21
ویژه مربیان )مهارتهای برقراری ارتباط موثر با زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (آموزش در زندان
ITC-PD-144 علوم تربیتی 244

علیرضا زرین وفا 1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  )ارگونومی در محیط کار  ITC-PD-166 علوم تربیتی 245

نرگس خانی 1401/09/02 1401/08/28
مختص مربیان  )طراحی برنامه حسابداری با نرم افزار اکسل  

(مجازی - غیر حضوری ) (مالی و بازرگانی
ITC-PD-731 علوم تربیتی 246

خاطره جوانبخت 

قهفرخی
1401/09/09 1401/09/05

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی 
ITC-PD-209 علوم تربیتی 247

غالمرضا عابدینی 1401/09/08 1401/09/05
ویژه مربیان )ارزیابی پروژه ها- طرح کسب و کارکاربردی 

(حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )دارای کد کارآفرینی 
ITC-PD-908 علوم تربیتی 248

یعقوب نماینده 1401/09/16 1401/09/12
- غیر حضوری  )آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

(مجازی
ITC-PD-311 علوم تربیتی 249

فریدون احمدی پور 1401/09/16 1401/09/12
حضوری مختص مربیان استان  )کارآفرینی مقدماتی

(خوزستان اجرا در آن استان
ITC-PD-206 علوم تربیتی 250

سپیده سید موسوی 1401/09/23 1401/09/19 (مجازی - غیر حضوری  )حل مسئله خالق ITC-PD-135 علوم تربیتی 251

سهیال ترابی 1401/09/30 1401/09/26
غیر  )آئین نگارش ، گزارش نویسی و نامه نگاری اداری 

(مجازی - حضوری 
ITC-PD-216 علوم تربیتی 252

هانیه غالمی 1401/09/30 1401/09/26 (مجازی- غیر حضوری  )روانشناسی عمومی ITC-PD-128 علوم تربیتی 253

سپیده سید موسوی 1401/10/14 1401/10/03
مختص مربیان خدمات  )آموزشی (مربیگری  )کووچینگ 

(مجازی - غیر حضوری  ) (آموزشی و کارآفرینی 
ITC-PD-176 علوم تربیتی 254

رویا عاشوری 1401/10/14 1401/10/10
غیر  )(مختص مربیان مالی و بازرگانی )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 
ITC-PD-717 علوم تربیتی 255

علیرضا زرین وفا 1401/10/14 1401/10/10
غیر حضوری  )(مقدماتی)شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 

(مجازی - 
ITC-PD-167 علوم تربیتی 256

زینب میرلو 1401/10/14 1401/10/10
 )مقدماتی بر روش های نوین آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-PD-146 علوم تربیتی 257

خاطره جوانبخت 

قهفرخی
1401/10/21 1401/10/17

- غیر حضوری )ایمنی و بهداشت در محیط کار تکمیلی

(مجازی 
ITC-PD-210 علوم تربیتی 258

طه طالیی راد 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی- غیر حضوری  )بازاریابی اینستاگرامی ITC-PD-719 علوم تربیتی 259

فاطمه نجاری 

طزرجانی
1401/11/12 1401/10/24 (آفالین- ترکیبی آنالین )پداگوژی ITC-PD-159 علوم تربیتی 260

فریبا معدنی پور 1401/10/28 1401/10/24
ویژه مربیان )مهارتهای برقراری ارتباط موثر با زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (آموزش در زندان
ITC-PD-144 علوم تربیتی 261

منیره عزیزی 1401/11/05 1401/11/01
بکارگیری اصول مهارت آموزی به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه
ITC-PD-147 علوم تربیتی 262

بهاره بزرگ زاده 1401/11/05 1401/11/01 (مجازی- غیر حضوری  )SPCکنترل فرایند آماری  ITC-PD-328 علوم تربیتی 263



سیما بهشتی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی - غیر حضوری  )بورس مقدماتی ITC-PD-712 علوم تربیتی 264

مهدی شهپر وصال 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیر حضوری  )زبان بدن ویژه تدریس ITC-PD-171 علوم تربیتی 265

فاطمه عالمی 1401/11/26 1401/11/23
مختص مربیان مالی و  )کار با نرم افزار حسابداری سپیدار 

(مجازی - غیر حضوری ) (بازرگانی 
ITC-PD-733 علوم تربیتی 266

نرگس خانی 1401/12/04 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی  ITC-PD-718 علوم تربیتی 267

بهاره بزرگ زاده 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی - غیر حضوری  ) مبانی مدیریت پروژه  ITC-PD-307 علوم تربیتی 268

منصور باباخانی 1401/08/11 1401/08/07
- غیر حضوری  ) Preziساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

(مجازی 
ITC-IT-143 ITفناوری اطالعات  269

الهه موسوی 1401/08/11 1401/08/07
غیر  )نصب تجهیزات بی سیم شبکه های کامپیوتری

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-1027 ITفناوری اطالعات  270

مینا ارغوان 1401/08/18 1401/08/14 مجازی- غیر حضوری  )  )CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات  271

منصور باباخانی 1401/08/18 1401/08/14
غیر حضوری  ) در آموزش مجازی FCCآشنایی با نرم افزار 

(مجازی - 
ITC-IT-1021 ITفناوری اطالعات  272

مرضیه اربابی 1401/08/18 1401/08/14
 )پیشرفته-  و بانک های اطالعاتی  Pythonبرنامه نویس 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-703 ITفناوری اطالعات  273

الهام حیدری 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  ) Pythonبرنامه نویسی  ITC-IT-701 ITفناوری اطالعات  274

سعید محمودی 1401/08/25 1401/08/21
 (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا

(مجازی- غیر حضوری  )پیشرفته
ITC-IT-944 ITفناوری اطالعات  275

علیرضا پزشکیان 1401/09/09 1401/09/05
 حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد استان )

+ CompTIA - Network(  (هرمزگان اجرا در استان
ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات  276

الهه موسوی 1401/09/09 1401/09/05
MTCNA (تکنسین عمومی میکروتیک)(  غیر حضوری -

(مجازی 
ITC-IT-1010 ITفناوری اطالعات  277

طیبه جشنی 1401/09/08 1401/09/05
اصول طراحی اشیا سه بعدی جهت بازی سازی با نرم افزار 

blender( حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی)
ITC-IT-712 ITفناوری اطالعات  278

سعید محمودی 1401/09/09 1401/09/05
غیر  ) Presta shopراه اندازی فروشگاه اینترنتی بر پایه 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-946 ITفناوری اطالعات  279

علیرضا پزشکیان 1401/09/16 1401/09/12

CCNA Course2(Configuration Switch  

 حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد استان هرمزگان

(Router Basic اجرا در استان

ITC-IT-402/1 ITفناوری اطالعات  280

منصور باباخانی 1401/09/22 1401/09/19
UI-1 ( سطح یک- طراحی رابط کاربری وب و اپ)( 

(حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی
ITC-IT-1030 ITفناوری اطالعات  281

سعید محمودی 1401/09/23 1401/09/19
 ) (SEO)بهینه سازی موتورهای جستجو در طراحی وب 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-508 ITفناوری اطالعات  282

مینا ارغوان 1401/09/30 1401/09/26
حضوری مختص مربیان استان خراسان شمالی اجرا در 

Security+ مقدماتی ( (استان
ITC-IT-220/1 ITفناوری اطالعات  283



علیرضا پزشکیان 1401/10/14 1401/10/10

 Cisco Certified Network Professional-

Switching (CCNP Switching ) پیاده سازی

حضوری مختص مربیان ) (سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

(آموزشگاههای آزاد استان هرمزگان اجرا در استان 

ITC-IT-1026 ITفناوری اطالعات  284

الهام حیدری 1401/10/14 1401/10/10
غیر  )متوسط-  کار با واسط گرافیکی Pythonبرنامه نویس 

(مجازی- حضوری 
ITC-IT-702 ITفناوری اطالعات  285

فاطمه صاحب اختیاری 1401/10/14 1401/10/10
- غیر حضوری  )C#برنامه نویسی در محیط ویندوز با زبان 

(مجازی 
ITC-IT-724 ITفناوری اطالعات  286

طیبه جشنی 1401/10/13 1401/10/10
حضوری  )مقدماتی- unityطراحی بازی کامپیوتری با موتور

(اجرا  در مرکز تربیت مربی
ITC-IT-711 ITفناوری اطالعات  287

مینا ارغوان 1401/10/21 1401/10/17
MCSAنصب و پیکربندی active directory در 

Windows Server2016 (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-IT-323 ITفناوری اطالعات  288

علیرضا پزشکیان 1401/10/21 1401/10/17

MTCNA : MikroTik Certified Network 

Associate (  حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد

(استان هرمزگان اجرا در استان

ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات  289

مرضیه اربابی 1401/10/21 1401/10/17
- غیر حضوری  ) 1سطح  - Djangoتوسعه دهنده وب با 

(مجازی 
ITC-IT-705 ITفناوری اطالعات  290

فاطمه صاحب اختیاری 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  )زبان برنامه نویسی جاوا  ITC-IT-760-1 ITفناوری اطالعات  291

فاطمه صاحب اختیاری 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی - غیر حضوری  ) HTML5,CSS3طراحی وب با  ITC-IT-506 ITفناوری اطالعات  292

منصور باباخانی 1401/11/05 1401/11/01
غیر حضوری  ) در آموزش مجازی FCCآشنایی با نرم افزار 

(مجازی - 
ITC-IT-1021 ITفناوری اطالعات  293

الهه موسوی 1401/11/12 1401/11/08
 Cisco Certified Network Professional-

Switching (CCNP Switching ) پیاده سازی

(مجازی - غیر حضوری ) (سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-1026 ITفناوری اطالعات  294

مرضیه اربابی 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  ) 2سطح  - Djangoتوسعه دهنده وب با 

(مجازی 
ITC-IT-706 ITفناوری اطالعات  295

سعید محمودی 1401/11/12 1401/11/08

بر پایه  (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

Microsoft Power Bi (مقدماتی)(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-811 ITفناوری اطالعات  296

مینا ارغوان 1401/11/19 1401/11/16
CCNA Course2(Configuration Switch غیر 

مجازی- حضوری  Router Basic)
ITC-IT-402/1 ITفناوری اطالعات  297

عاطفه مینوئی قاضیانی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیر حضوری  ) 1اینترنت اشیاء سطح  ITC-IT-1022 ITفناوری اطالعات  298

الهام حیدری 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی - غیر حضوری  )Dartبرنامه نویسی  ITC-IT-557 ITفناوری اطالعات  299

مونا داودی اهوازی 1401/11/19 1401/11/16
- غیر حضوری  )تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت

(مجازی 
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات  300

امین میرجلیلی 1401/12/10 1401/12/06
- غیر حضوری  )پیاده سازی اینترنت اشیاء در شبیه ساز

(مجازی
ITC-IT-1031 ITفناوری اطالعات  301

سعید محمودی 1401/12/09 1401/12/06
حضوری اجرا در مرکز ) HTML5,CSS3طراحی وب با 

(تربیت مربی 
ITC-IT-506 ITفناوری اطالعات  302



مونا داودی اهوازی 1401/12/10 1401/12/06
غیر  )(مقدماتی  ) 2016نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-324 ITفناوری اطالعات  303

محمود دهنوی 1401/08/17 1401/08/14
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )آموزش برق خودروی سابرینا 

(مربی 
ITC-AT-647 فناوری خودرو 304

حسین بیکران مفرد 1401/09/15 1401/09/12 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )تنظیم فرمان ITC-AT-454 فناوری خودرو 305

علیرضا شجری 1401/09/15 1401/09/12 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  ) 1نقاشی خودرو ITC-AT-400 فناوری خودرو 306

علیرضا شجری 1401/10/14 1401/10/10  ) Hybrid Vehicles تکنولوژی خودروهای هیبرید

(مجازی- غیرحضوری
ITC-AT-456-1 فناوری خودرو 307

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/10/13 1401/10/10

حضوری اجرا در  ) L90و 3عیب یابی پیشرفته موتور مزدا

(تربیت مربی9مرکز 
ITC-AT-505 فناوری خودرو 308

حسین بیکران مفرد 1401/10/13 1401/10/10
مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا 

(حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )و کیا 
ITC-AT-637 فناوری خودرو 309

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/10/20 1401/10/17

-MVM530مولد قدرت تخصصی موتورهای 

LIFAN620 (   حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی)
ITC-AT-678 فناوری خودرو 310

محمد صمدی بهرامی 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته  ITC-AT-462 فناوری خودرو 311

محسن حجی پور 1401/11/11 1401/11/08
حضوری اجرا در  ) خودرو ECUآموزش تخصصی ریمپ 

(مرکز تربیت مربی
ITC-AT-682 فناوری خودرو 312

علیرضا شجری 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم های تهویه کولر خودرو  ITC-AT-206 فناوری خودرو 313

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/11/11 1401/11/08

حضوری اجرا در مرکز  )موتور ملی  -2مولد قدرت تخصصی 

(تربیت مربی
ITC-AT-332 فناوری خودرو 314

محمد صمدی بهرامی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی- غیرحضوری  )عملکرد ترمزهای هوشمند ITC-AT-657 فناوری خودرو 315

محسن حجی پور 1401/11/26 1401/11/23
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )تکنولوژی خودروهای برقی

(مربی
ITC-AT-683 فناوری خودرو 316

علی کمائی 1401/12/09 1401/12/06
ECU حضوری اجرا در مرکز تربیت  ) (1) خودرو پیشرفته

(مربی 
ITC-AT-590 فناوری خودرو 317

حسین بیکران مفرد 1401/12/09 1401/12/06
 سرعته خودروهای هیونداوکیا 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

(حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )
ITC-AT-426 فناوری خودرو 318

علیرضا شجری 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی- غیر حضوری  )نقشه خوانی در خودرو  ITC-AT-503 فناوری خودرو 319

مهدی رشیدی 

اسطلخی
1401/08/11 1401/08/07

- غیر حضوری  )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد

(مجازی
ITC-FO-154 کشاورزی 320

ندا معمائی 1401/08/18 1401/08/14
- غیر حضوری )(اکو توریسم )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی
ITC-FO-142 کشاورزی 321

اسماعیل کیانی 1401/08/18 1401/08/14 (مجازی - غیر حضوری  ) در علوم کشاورزی GPSکاربرد  ITC-FO-117 کشاورزی 322



ساره محمدابراهیم 

زاده
1401/08/25 1401/08/21 (مجازی- غیر حضوری  )کشت گلخانه ای زعفران  ITC-FO-890 کشاورزی 323

قاسم اسماعیلی 1401/08/25 1401/08/21 (مجازی - غیر حضوری  )کشت وزراعت عناب  ITC-FO-880 کشاورزی 324

شهریار خلیل زاده 1401/09/01 1401/08/28
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )بیماریهای رایج در اسب 

(مربی
ITC-FO-324 کشاورزی 325

شایان منتظری 1401/09/02 1401/08/28 (مجازی - غیر حضوری  )تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی  ITC-FO-156 کشاورزی 326

مریم بهرامی 1401/09/08 1401/09/05
Water Garden(باغ آبی) (  حضوری اجرا در مرکز تربیت

(مربی
ITC-FO-124 کشاورزی 327

مهدی رشیدی 

اسطلخی
1401/09/09 1401/09/05 (مجازی- غیر حضوری  )تکثیر و نگهداری گیاهان پوششی  ITC-FO-161 کشاورزی 328

ساره محمدابراهیم 

زاده
1401/09/16 1401/09/12 (مجازی - غیر حضوری  )پرورش قارچ های صدفی  ITC-FO-072 کشاورزی 329

جعفر ایزان 1401/09/16 1401/09/12
شامل کلیه مربیان کشور اجرا در استان  )داروهای گیاهی

(کرمانشاه
ITC-FO-206 کشاورزی 330

علیرضا اسالمی 1401/09/16 1401/09/12 (مجازی- غیر حضوری  )مدیریت باغات میوه ITC-FO-888/1 کشاورزی 331

شهریار خلیل زاده 1401/09/22 1401/09/19
حضوری اجرا در  )تغذیه و خوراک دهی در پرورش اسب

(مرکز تربیت مربی 
ITC-FO-323 کشاورزی 332

علی پائین خیابانی 1401/09/23 1401/09/19
غیر  )طراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 
ITC-FO-059 کشاورزی 333

شایان منتظری 1401/09/30 1401/09/26
- غیر حضوری  )پرورش و تکثیر کاکتوس و ساکولنت 

(مجازی 
ITC-FO-190 کشاورزی 334

هادی تندرو خشک 

نودهانی
1401/10/13 1401/10/10 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )(مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی 335

فیروز دلفان 1401/10/14 1401/10/10
حضوری مختص مربیان استان لرستان  )هرس درختان میوه

(اجرا در استان 
ITC-FO-028/1 کشاورزی 336

مژگان پیله ور وطن 

دوست
1401/10/21 1401/10/17 مجازی- غیر حضوری    Roof Garden ITC-FO-125 کشاورزی 337

مهدی رشیدی 

اسطلخی
1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  ) (محوطه سازی )طراحی کاشت ITC-FO-100 کشاورزی 338

محمدمهدی بهادری 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  )نقش پروتئین ها در تغذیه طیور  ITC-FO-335 کشاورزی 339

هادی تندرو خشک 

نودهانی
1401/10/27 1401/10/24 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )(پیشرفته)طب سنتی  ITC-FO-202 کشاورزی 340

قاسم اسماعیلی 1401/10/28 1401/10/24 (مجازی - غیر حضوری  ) IPMمدیریت تلفیقی آفات  ITC-FO-037 کشاورزی 341

ستاره شیخیانی 1401/11/05 1401/11/01
حضوری مختص مربیان استان بوشهر اجرا در  )اسانس گیری

(استان
ITC-FO-204/1 کشاورزی 342



علیرضا اسالمی 1401/11/12 1401/11/08
- غیر حضوری  )آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای 

(مجازی 
ITC-FO-150/1 کشاورزی 343

سودابه مهبودیان 1401/11/12 1401/11/08 (مجازی - غیر حضوری  )تهیه دمنوش های گیاهی  ITC-FO-205 کشاورزی 344

علی پائین خیابانی 1401/11/19 1401/11/16
فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری  )
ITC-FO-069 کشاورزی 345

داریوش رادین 1401/11/19 1401/11/16 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )گل آرایی  ITC-SD-443 کشاورزی 346

علیرضا اسالمی 1401/12/03 1401/11/30 (مجازی - غیر حضوری  )آفات و بیماریهای درختان میوه  ITC-FO-035 کشاورزی 347

شهریار خلیل زاده 1401/12/03 1401/11/30 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی  )پرورش اسب ITC-FO-129 کشاورزی 348

محمدمهدی بهادری 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی - غیر حضوری  )پرورش اردک در مزارع برنج ITC-FO-322 کشاورزی 349

مریم بهرامی 1401/12/09 1401/12/06 (حضوری اجرا در مرکز تربیت مربی )تولید تراریوم  ITC-FO-158 کشاورزی 350

داریوش رادین 1401/12/16 1401/12/13 (حضوری اجرا  در مرکز تربیت مربی )آموزش بنسای  ITC-FO-164 کشاورزی 351

اسماعیل کیانی 1401/12/16 1401/12/13
- غیر حضوری  ) (پیشرفته) در علوم کشاورزیGPSکاربرد 

(مجازی 
ITC-FO-118 کشاورزی 352

علیرضا اسالمی 1401/12/16 1401/12/13 (مجازی - غیر حضوری  )هرس درختان میوه ITC-FO-028/1 کشاورزی 353

عالء الدین حمیدی 1401/08/11 1401/08/07 (مجازی- غیر حضوری  ) عملیات حرارتی فلزات آهنی  ITC-MA-019 CNCماشین ابزار  354

بهار نصرآزادانی 1401/08/11 1401/08/07
اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

(مجازی- غیر حضوری )ISOاستانداردجهانی 
ITC-UB-444 CNCماشین ابزار  355

رضا تکبند 1401/08/18 1401/08/14
 کنترل فانوک اپراتوری وبرنامه 2/1 سطح CNCتراش

(مجازی- غیر حضوری  )نویسی
ITC-MA-102 CNCماشین ابزار  356

محمدجواد حق پرست 1401/08/25 1401/08/21
- غیر حضوری  )(تراشکاری) SolidCAMماشینکاری با  

(مجازی
ITC-MA-125 CNCماشین ابزار  357

بهزاد عباسی 1401/09/09 1401/09/05 (مجازی- غیر حضوری  ) متالوژی پودر ITC-MA-050 CNCماشین ابزار  358

محمدکرم آشتیانی 1401/09/09 1401/09/05
- غیر حضوری  ) FDMپرینت سه بعدی با تکنولوژی 

(مجازی 
ITC-MA-146 CNCماشین ابزار  359

حسین شیرمحمدی 1401/09/16 1401/09/12
- غیر حضوری )(Vertex)شناخت تخصصی ابزار برشی

(مجازی
ITC-MA-123/2 CNCماشین ابزار  360

محمدجواد حق پرست 1401/09/16 1401/09/12
- غیر حضوری  )Solid Worksمتحرک سازی در نرم افزار 

(مجازی
ITC-MA-165 CNCماشین ابزار  361

بهار نصرآزادانی 1401/09/23 1401/09/19
- غیر حضوری ) (GD&T)تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(مجازی
ITC-MA-173 CNCماشین ابزار  362

محسن ماللو 1401/09/30 1401/09/26
غیر  ) ArtCamProطراحی و ساخت قطعات هنری با 

(مجازی - حضوری 
ITC-MA-124 CNCماشین ابزار  363

بهزاد عباسی 1401/10/07 1401/10/03 (مجازی- غیر حضوری  ) ماشین ابزار تولیدی  ITC-MA-034 CNCماشین ابزار  364

الهه ابوالفضلی 1401/10/14 1401/10/10 (مجازی- غیر حضوری  )نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  365

ابوالفتح بسطامی 1401/10/21 1401/10/17 (مجازی - غیر حضوری  )روانکارهای صنعتی و خودرویی  ITC-MA-172 CNCماشین ابزار  366



محمدجواد حق پرست 1401/10/28 1401/10/24
- غیر حضوری  ) CAM Worksتراشکاری با نرم افزار 

(مجازی
ITC-MA-175 CNCماشین ابزار  367

بهزاد عباسی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی - غیر حضوری  ) سنگ زنی  ITC-MA-021 CNCماشین ابزار  368

بهار نصرآزادانی 1401/12/03 1401/11/30
 ) Autodesk Inventorطراحی و مدلسازی پیشرفته با 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-DR-603/1 CNCماشین ابزار  369

محمدجواد حق پرست 1401/12/03 1401/11/30
با نرم ازفزار  (قید و بند  )طراحی جیگ و فیکسچر 

(مجازی- غیر حضوری  )سالیدورک
ITC-MA-170 CNCماشین ابزار  370

محمدکرم آشتیانی 1401/12/10 1401/12/06
حضوری اجرا در مرکز تربیت  )ساخت چاپگرهای سه بعدی

(مربی
ITC-MA-190 CNCماشین ابزار  371

عالء الدین حمیدی 1401/12/16 1401/12/13
غیر  ) (فوالدها  )1شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 

(مجازی - حضوری 
ITC-MA-183 CNCماشین ابزار  372

فهیمه شهرکی 1401/11/19 1401/11/16 (مجازی - غیر حضوری  )گردشگری ساحلی  ITC-HT-023 هتلداری و گردشگری 373

فهیمه شهرکی 1401/12/10 1401/12/06 (مجازی - غیر حضوری  )گردشگری خالق  ITC-HT-022 هتلداری و گردشگری 374


