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

مهدی حسینی 1401/02/21 1401/02/17
 ) Lab Viewکاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-EL-505/1 الکترونیک 1

رضا زارعی 1401/02/28 1401/02/24
 ) (میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-EL-412 الکترونیک 2

محمدابراهیم قائمی 1401/02/28 1401/02/24

 ) (سخت افزار ربات)طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی ربات

حضوری مختص مربیان آموزشگاههای ازاد قم اجرا در ان 

(استان

ITC-EL-538 الکترونیک 3

مجید رحیم سلمانی 1401/02/28 1401/02/24
غیر  ) (STM32سری ) مقدماتیARMمیکروکنترلر

(مجازی- حضوری 
ITC-EL-523/1 الکترونیک 4

امید بهنام گل 1401/03/04 1401/02/31
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت 

(مجازی- غیر حضوری)الکترونیک
ITC-EL-806/3 الکترونیک 5

محمدابراهیم قائمی 1401/03/04 1401/02/31
حضوری  )تکنولوژی و اصول طراحی و ساخت ربات 

(مختص مربیان آموزشگاه های آزاد قم اجرا در ان استان
ITC-EL-521 الکترونیک 6

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/03/11 1401/03/07 کنترل موتورهای الکتریکی با میکروکنترلر ITC-EL-544 الکترونیک 7

منیژه شاهی 1401/03/25 1401/03/21
- غیر حضوری  ) (پیشرفته)تعمیرات تخصصی موبایل

(مجازی 
ITC-EL-230 الکترونیک 8

علی ناصری 1401/03/25 1401/03/21
غیر  ) (تلفن رومیزی )تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

(مجازی- حضوری 
ITC-EL-211 الکترونیک 9

محمد کبیر 1401/03/25 1401/03/21
 ) (میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 

(حضوری مختص مربیان استان گلستان اجرا در آن استان
ITC-EL-412 الکترونیک 10

محمدابراهیم قائمی 1401/03/25 1401/03/21
حضوری مختص  ) (پیشرفته)نرم افزار پرتئوس کاربردی

(مربیان آموزشگاهای آزاد قم اجرا در آن استان
ITC-EL-543 الکترونیک 11

محمدابراهیم قائمی 1401/04/01 1401/03/28

- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو 

حضوری مختص مربیان آموزشگاههای آزاد قم  )مقدماتی 

(اجرا در آن استان

ITC-EL-939/0 الکترونیک 12

مجید رحیم سلمانی 1401/04/01 1401/03/28
طراحی و پیاده سازی مدارات الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  مجازی- غیر حضوری)
ITC-EL-940/1 الکترونیک 13

علی اکبر کوهجانی 1401/04/08 1401/04/04 PLC1500-TIA Portal ITC-EL-549/2 الکترونیک 14

منیژه شاهی 1401/04/15 1401/04/11
آبگرمکن و پنل )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی

(مجازی- غیر حضوری  ) (خورشیدی
ITC-EL-903 الکترونیک 15

حمیدرضا ابطحی نیا 1401/04/29 1401/04/25
- غیر حضوری)تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 

(مجازی
ITC-EL-107/3 الکترونیک 16

فردین نامور 1401/02/21 1401/02/17
- غیر حضوری  )ساختمان  (برق)آشنایی با مقررات ملی 

(مجازی
ITC-PE-009 برق 17

سپیده تشهدجمال 1401/02/21 1401/02/17
حضوری مختص  ) MATLABآشنائی با نرم افزار 

(مربیان اذربایجان شرقی اجرا در آن استان
ITC-PE-025 برق 18

(1401اردیبهشت تا تیر  )دوره های بازآموزی  



عسگر باقری نسب 1401/02/28 1401/02/24
حضوری مختص مربیان کهگیلویه و  )ایمنی در برق 

(بویراحمد اجرا در آن استان
ITC-PE-001/1 برق 19

احمد باران چشمه 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )عیب یابی کابل  ITC-PE-404 برق 20

حسین نیکخو 1401/03/04 1401/02/31 (مجازی- غیر حضوری )ساختمان انرژی صفر ITC-PE-242 برق 21

ابوالفضل ابراهیمی نژاد 1401/03/04 1401/02/31
مجازی - غیر حضوری  )سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

)
ITC-PE-241 برق 22

محمدصادق ابراهیمی 

سردشت
1401/03/11 1401/03/07

حضوری مختص  )آمادگی آزمون نظام مهندسی برق 

(مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان
ITC-PE-231 برق 23

نیکنامی 1401/03/11 1401/03/07 (مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل ITC-PE-225 برق 24

احمد باران چشمه 1401/03/11 1401/03/07 طراحی انواع پست برق ITC-PE-034 برق 25

نیکنامی 1401/03/25 1401/03/21 (پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل ITC-PE-232 برق 26

احمد باران چشمه 1401/04/01 1401/03/28
بهره برداری در مدارات  –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

صنعتی
ITC-PE-406 برق 27

علیرضا خلج زاده 1401/04/08 1401/04/04 بازرسی آسانسور ITC-PE-220 برق 28

امین رضا ذوالقدر 1401/04/08 1401/04/04
 )(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل

(حضوری مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان
ITC-PE-225 برق 29

حسین رفاهی 1401/04/08 1401/04/04

 در طراحی سیستم های خورشیدی PV Systنرم افزار

حضوری مختص مربیان استان گلستان اجرا  )فتوولتائیک

(در آن استان

ITC-EL-905/4 برق 30

سیدعماد سیدصدر 1401/04/15 1401/04/11
دوربین )تکنسین سیستم نظارت تصویری 

(OCSAمداربسته
ITC-PE-237 برق 31

احمد باران چشمه 1401/04/22 1401/04/18 حفاظت کاتدیک ITC-PE-247 برق 32

احمد باران چشمه 1401/04/29 1401/04/25
غیر  ) (شبیه سازی با نرم افزار  )الکترونیک قدرت 

(مجازی - حضوری 
ITC-PE-442 برق 33

محسن وکیلی مقدم 1401/02/28 1401/02/24
- غیر حضوری  )طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی 

(مجازی 
ITC-IN-152 تاسیسات 34

سیدحامد حسینی 1401/03/04 1401/02/31 (مجازی - غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح  ITC-IN-020 تاسیسات 35

محسن فرخی مینا 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی - غیر حضوری  )کولرهای گازی اینورتری  ITC-IN-171 تاسیسات 36

علی اکبر نوروزی 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی - غیر حضوری  )هیترهای گازی  ITC-IN-228 تاسیسات 37

حسین نیکخو 1401/03/25 1401/03/21
طراحی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با نرم 

(مجازی - غیر حضوری  ) Tsolافزار 
ITC-IN-230 تاسیسات 38

منیژه شاهی 1401/04/01 1401/03/28
- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(مجازی 
ITC-IN-113 تاسیسات 39



علی اکبر نوروزی 1401/04/08 1401/04/04 (مجازی - غیر حضوری  )دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204 تاسیسات 40

حسین نیکخو 1401/04/15 1401/04/11
ساختمان سبز و بهینه سازی مصرف انرژی تاسیسات 

(مجازی - غیر حضوری  )ساختمانی
ITC-IN-231 تاسیسات 41

سیدحامد حسینی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی - غیر حضوری  )2  چیلرهای تراکمی سطح  ITC-IN-030 تاسیسات 42

ابوالفضل رادمنش 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم های هوارسان ITC-IN-144 تاسیسات 43

محمد صابری 1401/02/21 1401/02/17 تبلیغاتی- عکاسی صنعتی  ITC-AV-370 تولید محتوای الکترونیکی 44

زهراالسادات طباطبائی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته ITC-AV-123 تولید محتوای الکترونیکی 45

صدیقه سادات موسوی 1401/02/28 1401/02/24
 MOHO (Anime Studioانیمیشن سازی با 

(مجازی - غیر حضوری ) مقدماتی(
ITC-AV-374 تولید محتوای الکترونیکی 46

1401/02/28 مهدی کیانی نکو 1401/02/24
غیر  ) snagitتولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-378 تولید محتوای الکترونیکی 47

ساره عطایی محمدی 1401/02/28 1401/02/24
 )تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین 

(مقدماتی
ITC-AV-369/1 تولید محتوای الکترونیکی 48

محمد عطایی محمدی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 تولید محتوای الکترونیکی 49

سیمین دخت موسایی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته  ITC-AV-362/1 تولید محتوای الکترونیکی 50

محبوبه رحیمی 

کشکولی
1401/03/11 1401/03/07

 Camtasia  2019تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار

حضوری مختص مربیان استان کهگیلویه و بویراحمد  )

(اجرا در استان

ITC-AV-373 تولید محتوای الکترونیکی 51

بهاره بزرگ زاده 1401/03/25 1401/03/21
حضوری مختص مربیان استان  )روشهای ارائه مطلب 

(سیستان و بلوچستان اجرا در استان
ITC-AV-204 تولید محتوای الکترونیکی 52

محمد عطایی محمدی 1401/03/25 1401/03/21
غیر  ) Adobe Camera Rawویرایش عکس با 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-377 تولید محتوای الکترونیکی 53

فاطمه نجاری 

طزرجانی
1401/04/01 1401/03/28

-غیر حضوری  )ساخت کلیپ آموزشی با نرم افزار پریمیر 

( مجازی 
ITC-AV-416 تولید محتوای الکترونیکی 54

مهدی کیانی نکو 1401/04/01 1401/03/28
غیر  ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-376 تولید محتوای الکترونیکی 55

ساره عطایی محمدی 1401/04/15 1401/04/11
 )تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین 

(پیشرفته
ITC-AV-387 تولید محتوای الکترونیکی 56

ریحانه طالبی 1401/04/15 1401/04/11
غیر  ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-376 تولید محتوای الکترونیکی 57

زینب مشرقی 1401/04/29 1401/04/25
 MOHO (Anime Studioانیمیشن سازی با 

(مجازی - غیر حضوری ) مقدماتی (
ITC-AV-374 تولید محتوای الکترونیکی 58

صدیقه سادات موسوی 1401/04/29 1401/04/25
- غیر حضوری  ) In Designصفحه آرایی  با نرم افزار 

(مجازی 
ITC-AV-372 تولید محتوای الکترونیکی 59



حامد خیرخواه 

کفشگری
1401/02/21 1401/02/17

- غیر حضوری  )آماده سازی قطعات برای جوشکاری

(مجازی
ITC-WE-074 جوشکاری 60

حمید ربیعی 1401/02/21 1401/02/17
- غیر حضوری  ) Level Iبازرسی جوش بروش چشمی 

(مجازی 
ITC-WE-059 جوشکاری 61

علی زارع 1401/02/21 1401/02/17
 )راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-WE-077 جوشکاری 62

رضا لیراوی دیلمی 1401/02/28 1401/02/24
- غیر حضوری  )بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور 

(مجازی
ITC-WE-073/1 جوشکاری 63

احمد بیکران مفرد 1401/02/28 1401/02/24 E6013جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترود ITC-WE-088 جوشکاری 64

حمید ربیعی 1401/03/11 1401/03/07
-غیر حضوری  ) 1بازرسی جوش بروش التراسونیک سطح

( مجازی 
ITC-WE-054 جوشکاری 65

اسماعیل علی بخشی 1401/03/25 1401/03/21
 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 

Module M4-1)
ITC-WE-025/1 جوشکاری 66

حامد خیرخواه 

کفشگری
1401/03/25 1401/03/21 (مجازی- غیر حضوری  )مونتاز قطعات  ITC-WE-076 جوشکاری 67

حمید ربیعی 1401/04/01 1401/03/28 Level IIبازرسی جوش بروش التراسونیک  ITC-WE-056/1 جوشکاری 68

علی زارع 1401/04/15 1401/04/11
غیر  ) Level Iبازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-WE-058/1 جوشکاری 69

حمید ربیعی 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی- غیر حضوری  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی ITC-WE-065 جوشکاری 70

اسماعیل علی بخشی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )برش قطعات  ITC-WE-075 جوشکاری 71

زهرا احمدی 1401/02/21 1401/02/17 (مجازی - غیر حضوری  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی  ITC-FL-572 زبانهای خارجی 72

ربابه سرفالح 1401/02/28 1401/02/24 ( مجازی- غیر حضوری   )Tkt1-C ITC-FL-450/3 زبانهای خارجی 73

سمانه شهیدی زرندی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری  ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی  ITC-FL-352 زبانهای خارجی 74

آسیه گرشاد 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی  ITC-FL-571 زبانهای خارجی 75

ربابه سرفالح 1401/03/11 1401/03/07
- غیر حضوری  ) 1مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی
ITC-FL-325 زبانهای خارجی 76

ربابه سرفالح 1401/04/08 1401/04/04 (مجازی - غیر حضوری  ) A-1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410/1 زبانهای خارجی 77

سمانه شهیدی زرندی 1401/04/08 1401/04/04 (مجازی- غیر حضوری  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی  ITC-FL-573 زبانهای خارجی 78

مرجان حاتمی 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی - غیر حضوری  ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی  ITC-FL-351 زبانهای خارجی 79

زهرا شکری 1401/02/21 1401/02/17 (مجازی- غیر حضوری  )الگوساز کت مردانه  ITC-SE-362/1 صنایع پوشاک 80



سهیال شریف زاده 1401/02/21 1401/02/17
حضوری شامل  )آموزش جعبه های تزیینی و کاربردی

(کلیه مربیان اجرا در استان کرمان
ITC-SE-265 صنایع پوشاک 81

منیژه شاهی 1401/02/21 1401/02/17
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی میاندوز و 

(مجازی - غیر حضوری  )سردوز 
ITC-SE-146 صنایع پوشاک 82

سامیه افراشته 1401/02/28 1401/02/24
حضوری مختص مربیان  )(صنعتی  )دوخت کت مردانه 

(استان هرمزگان اجرا در استان
ITC-SE-362/2 صنایع پوشاک 83

زهرا شریفی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )دوخت کوله پشتی پارچه ای ITC-SE-471 صنایع پوشاک 84

الهه معتمدپور 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )معرق چرم ITC-SE-189 صنایع پوشاک 85

سامان نجفیان 1401/03/04 1401/02/31
غیر  )آشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-352 صنایع پوشاک 86

کبری باختری 1401/03/04 1401/02/31
- غیر حضوری  )دوخت کیفهای چرمی با دست مقدماتی

(مجازی
ITC-SE-163/1 صنایع پوشاک 87

معصومه خلیلی 1401/03/11 1401/03/07
حضوری مختص مربیان استان  )چهل تکه دوزی پیشرفته

(آذربایجان غربی اجرا در استان
ITC-SE-187/1 صنایع پوشاک 88

الهه معتمدپور 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی - غیر حضوری  )کاله چرمی ITC-SE-285 صنایع پوشاک 89

معصومه خلیلی 1401/03/25 1401/03/21
حضوری مختص مربیان  )نازکدوزی به روش فرانسوی

(استان آذربایجان غربی اجرا در استان
ITC-SE-186/1 صنایع پوشاک 90

حوریه محمدحسن 

اقدم
1401/04/01 1401/03/28

حضوری  )متد متریک - الگوساز و دوخت کت و پالتو 

(مختص مربیان اذربایجان شرقی اجرا در استان
ITC-SE-120/1 صنایع پوشاک 91

سامیه افراشته 1401/04/01 1401/03/28
حضوری مختص مربیان استان هرمزگان  )مانتو صنعتی

(اجرا در استان
ITC-SE-336 صنایع پوشاک 92

شهناز سلحشور 1401/04/08 1401/04/04
حضوری شامل کلیه مربیان  )بافنده ترکیبی قالی و گلیم

(کشور اجرا در استان صفهان
ITC-SE-262 صنایع پوشاک 93

لیال دوام بد 1401/04/08 1401/04/04
 )(انواع حجاب مجلسی )طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-SE-456 صنایع پوشاک 94

صدیقه طرفی 1401/04/08 1401/04/04
- غیر حضوری  )طراحی و دوخت لباس محلی زنان عرب

(مجازی 
ITC-SE-452 صنایع پوشاک 95

زلیخا خادمی 1401/04/08 1401/04/04 (مجازی- غیر حضوری  )فرش دو رویه ITC-SE-273 صنایع پوشاک 96

معصومه حسنی 

کمساری
1401/04/15 1401/04/11

غیر  )تزئین صندل های چرمی متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 
ITC-SE-427 صنایع پوشاک 97

عصمت مرادی سیار 1401/04/15 1401/04/11
- غیر حضوری  )فرش چند ضلعی با زمینه گالبتون 

(مجازی 
ITC-SE-277 صنایع پوشاک 98

راضیه افشاری 1401/04/22 1401/04/18
- غیر حضوری  )الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر

(مجازی
ITC-SE-123/1 صنایع پوشاک 99

ژیال رحیم خانلی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )نگین زنی بر روی لباس مقدماتی ITC-SE-406 صنایع پوشاک 100



سکینه عدالتی منش 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی - غیر حضوری  )کاور دوز لوازم برقی  ITC-SE-354 صنایع پوشاک 101

طاهره میر 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی - غیر حضوری  )ممقان دوزی ITC-SE-416 صنایع پوشاک 102

فرشته بادی 1401/02/21 1401/02/17
برجسته نویسی با خمیر رنگ روی مصنوعات چوبی با 

(مجازی - غیر حضوری  )تلفیق مواد تزئینی
ITC-WO-595 صنایع چوب 103

مائده کهکشان 1401/02/28 1401/02/24
غیر  ) (صنایع چوب  )آماده سازی کارگاه رزین آپوکسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-WO-592 صنایع چوب 104

جمیله صفری 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری  )ساخت زیورآالت خاتم ITC-WO-579 صنایع چوب 105

یوسف خلیلی پور 

ناقانی
1401/02/28 1401/02/24

حضوری شامل کلیه  )منبت و کنده کاری روی چوب 

(مربیان کشور اجرا در استان اصفهان
ITC-WO-019/1 صنایع چوب 106

فرشته بادی 1401/03/25 1401/03/21
- غیر حضوری  )حکاکی مصنوعات چوبی با مینی فرز

(مجازی 
ITC-WO-581 صنایع چوب 107

مائده کهکشان 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیر حضوری  )آبستره بر روی صفحات چوبی  ITC-WO-591 صنایع چوب 108

محمدجواد شریفی 1401/04/01 1401/03/28
صنایع )بررسی مشخصات فنی ابزارآالت دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری )  (چوب
ITC-WO-116 صنایع چوب 109

محمدجواد شریفی 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد  ITC-WO-596 صنایع چوب 110

طاهره خادمی 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی- غیر حضوری  )طراحی و ساخت جعبه چوبی ITC-WO-118 صنایع چوب 111

/ فاطمه عباسی

مهرسیما فاطمی
1401/04/22 1401/04/18

غیر  )ساخت قلمدان و قاب آینه با تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 
ITC-WO-600 صنایع چوب 112

لیال قاسم پور 1401/02/21 1401/02/17 (مجازی- غیر حضوری  )ساخت زیورآالت سفالی ITC-SD-467 صنایع دستی 113

زهرا کالنتری 

محمودآبادی
1401/02/21 1401/02/17 (مجازی- غیر حضوری  )کیف های بدون دوخت ITC-SD-394 صنایع دستی 114

سعید سلیمی بنی 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری  )عملیات تکمیل فرش دستبافت ITC-SD-487 صنایع دستی 115

نرگس نمدیان مجرد 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری  )فیروزه کوبی  ITC-SD-472 صنایع دستی 116

مریم سلطانی 1401/03/04 1401/02/31 (مجازی- غیر حضوری  )تابلو فرش  ITC-WO-052 صنایع دستی 117

معصومه ولی زاده 1401/03/04 1401/02/31 (مجازی- غیر حضوری  )حجم سازی روی شیشه  ITC-SD-476 صنایع دستی 118

فرشته بادی 1401/03/04 1401/02/31
نقاشی نقطه ای روی  سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- غیر حضوری  )
ITC-WO-063 صنایع دستی 119

مریم نمدیان مجرد 1401/03/11 1401/03/07
- غیر حضوری  ) (مقدماتی)طراحی روی مس و پرداز آن 

(مجازی
ITC-SD-403 صنایع دستی 120



الهام دبیری 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی- غیر حضوری  )گل آرایی  ITC-SD-443 صنایع دستی 121

مریم پناهنده 1401/03/25 1401/03/21 (مجازی- غیر حضوری  )بافت گلیم در قالب زیورآالت ITC-SD-499 صنایع دستی 122

کافیه حردانی 1401/03/25 1401/03/21
- غیر حضوری  )ساخت گلهای فانتزی با الیاف گیاهی 

(مجازی
ITC-SD-497 صنایع دستی 123

فاطمه ترابی 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیر حضوری  )حجم بافی با نخ تریکو  ITC-SD-378 صنایع دستی 124

مریم نمدیان مجرد 1401/04/01 1401/03/28
- غیر حضوری  ) (پیشرفته)طراحی روی مس و پرداز آن 

(مجازی 
ITC-SD-404 صنایع دستی 125

مسعود کیانی 1401/04/01 1401/03/28
تراش )گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی 

(حضوری در مرکز تربیت مربی  ) (دامله
ITC-SE-384 صنایع دستی 126

رضوان یعقوبی 1401/04/08 1401/04/04 (مجازی- غیر حضوری  )زیورآالت سنگ و رزین ITC-SD-380 صنایع دستی 127

الهام معصومی 1401/04/08 1401/04/04 (پیشرفته)نقاشی روی انواع مصنوعات ITC-WO-091 صنایع دستی 128

الهام دبیری 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی- غیر حضوری  )سبد بافی با الیاف گیاهی  ITC-SD-390 صنایع دستی 129

پروین زنگنه 1401/04/15 1401/04/11
 )نقاشی روی شیشه با ترکیب رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-SD-489 صنایع دستی 130

صدیقه شیردل 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )خواص درمانی سنگها  ITC-SD-491 صنایع دستی 131

فاطمه رهاویان 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )ساخت لوازم تزئینی چرمی  ITC-SD-471 صنایع دستی 132

نرگس نمدیان مجرد 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )سنجاق سینه های تزئینی  ITC-SD-354 صنایع دستی 133

مریم علیزاده 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )معرق مفهومی  ITC-WO-056 صنایع دستی 134

زهره خسروی 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی - غیر حضوری  )حجم سازی با خمیر سنگ  ITC-SD-449 صنایع دستی 135

محبوبه ایدون 1401/04/29 1401/04/25
- غیر حضوری  )ساخت و پرداخت انگشتر تمام سنگ 

(مجازی
ITC-SD-494 صنایع دستی 136

مهین مرادی 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشی با تکنیک پاکو  ITC-WO-107 صنایع دستی 137

اکرم رحمانی 1401/03/04 1401/02/31
- غیر حضوری  )طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی
ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان 138

غالمحسین خورشاد 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی - غیر حضوری  )اکوستیک در معماری  ITC-UB-322 صنایع ساختمان 139

عباس قراگوزلو 1401/03/25 1401/03/21 (مجازی - غیر حضوری  )تکنولوژی بتن  ITC-UB-220/1 صنایع ساختمان 140



امید زنده وی 1401/04/01 1401/03/28

 Micro softبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار

Project(MS) غیر حضوری  ) (در حوزه ساختمان -

(مجازی 

ITC-UB-431 صنایع ساختمان 141

غالمحسین خورشاد 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی  ITC-UB-202 صنایع ساختمان 142

اکرم رحمانی 1401/04/15 1401/04/11
- غیر حضوری  ) sketchupطراحی معماری با نرم افزار 

(مجازی
ITC-UB-227 صنایع ساختمان 143

عباس قراگوزلو 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی  ITC-UB-401 صنایع ساختمان 144

غالمحسین خورشاد 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی - غیر حضوری  )طراحی نورپردازی  ITC-UB-311 صنایع ساختمان 145

علیرضا عیسایی 1401/02/21 1401/02/17
- غیرحضوری  )آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی 

(مجازی مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان
ITC-PD-311 علوم تربیتی 146

نرگس دهقانی تفتی 1401/02/21 1401/02/17
حضوری مختص مربیان یزد اجرا  )فن بیان ویژه تدریس

(در آن استان
ITC-PD-132 علوم تربیتی 147

طه طالیی راد 1401/02/21 1401/02/17
ویژه مربیان )(مجازی- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مالی و بازرگانی و کارآفرینی
ITC-PD-711 علوم تربیتی 148

شبنم اکباتانی نژاد 1401/02/28 1401/02/17
 )(مجازی - غیر حضوری  ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مختص مربیان ایمنی و بهداشت
ITC-PD-175 علوم تربیتی 149

بهاره بزرگ زاده 1401/02/28 1401/02/24
حضوری مختص  )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(مربیان استان سیستان و بلوچستان اجرا در استان
ITC-PD-111 علوم تربیتی 150

سپیده سید موسوی 1401/02/28 1401/02/24
ویژه مربیان  )(مجازی- غیر حضوری  )آموزش خالق

(خدمات آموزشی 
ITC-PD-170 علوم تربیتی 151

رویا عاشوری 1401/02/28 1401/02/24
 )(مجازی- غیر حضوری  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مختص مربیان مالی و بازرگانی
ITC-PD-709/1 علوم تربیتی 152

مهدی غالمی طرقبه 1401/03/04 1401/02/31
حضوری مختص مربیان استان  )کارآفرینی مقدماتی

(خراسان رضوی اجرا در آن استان
ITC-PD-206 علوم تربیتی 153

فریبا معدنی پور 1401/03/04 1401/02/31
ویژه مربیان )مهارتهای برقراری ارتباط موثر با زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندانها
ITC-PD-144 علوم تربیتی 154

سمیه حقانی 1401/03/11 1401/03/07
 )(مجازی- غیر حضوری  )عملیات الکترونیکی مالیات

(ویژه مربیان مالی و بازرگانی
ITC-PD-734 علوم تربیتی 155

طه طالیی راد 1401/03/25 1401/03/21
ویژه  )(مجازی- غیر حضوری  )بازاریابی اینستاگرامی

(مربیان مالی و بازرگانی و کارآفرینی
ITC-PD-719 علوم تربیتی 156

مهدی شهپر وصال 1401/03/25 1401/03/21 (مجازی- غیر حضوری  )زبان بدن ویژه تدریس ITC-PD-171 علوم تربیتی 157

طاهره دبستانی 1401/04/15 1401/03/28 (مجازی- غیرحضوری )پداگوژی ITC-PD-159 علوم تربیتی 158

عباس رحمتی 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی - غیر حضوری )مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327 علوم تربیتی 159



یعقوب نماینده 1401/04/08 1401/04/04
- غیر حضوری  )آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

(مجازی
ITC-PD-311 علوم تربیتی 160

مجید معینی 1401/04/08 1401/04/04
حضوری مختص مربیان استان  )کارآفرینی مقدماتی

(زنجان اجرا در آن استان
ITC-PD-206 علوم تربیتی 161

خاطره جوانبخت 

قهفرخی
1401/04/15 1401/04/11

حضوری  )ایمنی و بهداشت در محیط کار تکمیلی

(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان
ITC-PD-210 علوم تربیتی 162

منصوره اسکندری نژاد 1401/04/15 1401/04/11
حضوری مختص مربیان استان  )فن بیان ویژه تدریس

(کهگیلویه و بویراحمد اجرا در آن استان
ITC-PD-132 علوم تربیتی 163

نرگس خانی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )بازاریابی  ITC-PD-706 علوم تربیتی 164

فریبا معدنی پور 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )روان شناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113 علوم تربیتی 165

مهدی شهپر وصال 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )فنون آموزش مجازی ITC-PD-169 علوم تربیتی 166

محسن ساوه درودی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  )کنترل فرایند آماری ITC-PD-328 علوم تربیتی 167

محمدکاظم شمس 1401/04/29 1401/04/25
ویژه  )(مجازی- غیر حضوری  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مربیان مالی و بازگانی
ITC-PD-721 علوم تربیتی 168

زینب میرلو 1401/04/29 1401/04/25

مقدماتی بر روش های نوین آموزشی افراد با نیازهای 

- غیر حضوری  )(ویژه مربیان خدمات آموزشی )ویژه

(مجازی

ITC-PD-146 علوم تربیتی 169

منصور باباخانی 1401/02/21 1401/02/17
- غیر حضوری  ) Preziساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

(مجازی 
ITC-IT-143 فناوری اطالعات 170

سعید محمودی 1401/02/21 1401/02/17 (مجازی- غیر حضوری  )مدیریت فرآیندهای سازمانی  ITC-IT-14 فناوری اطالعات 171

عاطفه مینوئی قاضیانی 1401/03/04 1401/02/31 (مجازی- غیر حضوری  ) 1اینترنت اشیاء سطح  ITC-IT-1022 فناوری اطالعات 172

سعید محمودی 1401/03/11 1401/03/07

بر پایه  (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

Microsoft Power Bi (مقدماتی) (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-IT-811 فناوری اطالعات 173

عاطفه مینوئی قاضیانی 1401/03/25 1401/03/21
هوش مصنوعی با رویکرد الگوریتم های تکاملی و فرا 

(مجازی - غیر حضوری  )ابتکاری در نرم افزار متلب 
ITC-IT-1023 فناوری اطالعات 174

عاطفه مینوئی قاضیانی 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیر حضوری  ) 1اینترنت اشیاء سطح  ITC-IT-1022 فناوری اطالعات 175

محمدرضا ابراهیمی 1401/04/01 1401/03/28 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 فناوری اطالعات 176

سعید محمودی 1401/04/08 1401/04/04

بر پایه  (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

Microsoft Power Bi (پیشرفته) (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-812 فناوری اطالعات 177

منصور باباخانی 1401/04/15 1401/04/11
غیر  ) در آموزش مجازی FCCآشنایی با نرم افزار 

(مجازی- حضوری 
ITC-IT-1021 فناوری اطالعات 178



زهراالسادات طباطبائی 1401/04/22 1401/04/18
حضوری مختص مربیان  )+ Aتکنیسین فنی سخت افزار 

(استان یزد اجرا در استان
ITC-IT-200/1 فناوری اطالعات 179

علیرضا شجری 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی - غیر حضوری  )سیستم های تهویه کولر خودرو  ITC-AT-206 فناوری خودرو 180

حسین بیکران مفرد 1401/02/28 1401/02/24 (مجازی- غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت ITC-AT-453 فناوری خودرو 181

حسین بیکران مفرد 1401/03/11 1401/03/07 (مجازی- غیر حضوری  )2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343 فناوری خودرو 182

علیرضا شجری 1401/03/11 1401/03/07  ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید 

(مجازی- غیرحضوری
ITC-AT-456/1 فناوری خودرو 183

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/03/11 1401/03/07 L90و 3عیب یابی پیشرفته موتور مزدا ITC-AT-505 فناوری خودرو 184

علی اصغر ملکیان 

نیشابوری
1401/03/11 1401/03/07 (مجازی- غیر حضوری  )فنون مربی گری فناوری خودرو ITC-AT-103 فناوری خودرو 185

علیرضا شجری 1401/03/25 1401/03/21 (مجازی - غیر حضوری  )آشنایی با ساختار رنگ خودرو  ITC-AT-402 فناوری خودرو 186

محسن مرشدزاده 1401/03/25 1401/03/21
-غیر حضوری  )تکنولوژی مالتی پلکس خودروهای داخلی

( مجازی
ITC-AT-675 فناوری خودرو 187

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/03/25 1401/03/21 موتور ملی -2مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-332 فناوری خودرو 188

عباس بنی اسدی 1401/04/01 1401/03/28 ECU (1) خودرو پیشرفته ITC-AT-590 فناوری خودرو 189

جواد رفعتی 1401/04/01 1401/03/28 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور ITC-AT-572 فناوری خودرو 190

محمد صمدی بهرامی 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیرحضوری  )عملکرد ترمزهای هوشمند ITC-AT-657 فناوری خودرو 191

حسین بیکران مفرد 1401/04/01 1401/03/28 (مجازی- غیر حضوری  )2مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1 فناوری خودرو 192

سیدسعید 

سیدعلیخانی
1401/04/01 1401/03/28 هیدرولیک کاربردی ITC-AT-634 فناوری خودرو 193

اسفندیار کریمی 1401/04/08 1401/04/04

 )اصول کاربردی تعویض تسمه ها و گردنده ها در خودرو 

حضوری شامل کلیه مربیان کشور اجرا در استان 

(کرمانشاه

ITC-AT-496 فناوری خودرو 194

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/04/08 1401/04/04

غیر  )(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 

(مجازی - حضوری 
ITC-AT-308 فناوری خودرو 195

حسین بیکران مفرد 1401/04/15 1401/04/11
 سرعته خودروهای 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

هیونداوکیا
ITC-AT-426 فناوری خودرو 196

علیرضا شجری 1401/04/15 1401/04/11 (دزدگیر تصویری) 2سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-642 فناوری خودرو 197

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1401/04/15 1401/04/11 (موتور تیبا)5مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-441 فناوری خودرو 198

محمد صمدی بهرامی 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته  ITC-AT-462 فناوری خودرو 199

علیرضا شجری 1401/04/29 1401/04/25 (مجازی- غیر حضوری  )نقشه خوانی در خودرو  ITC-AT-503 فناوری خودرو 200

علیرضا اسالمی 1401/03/11 1401/03/07 ایستگاه های کنترل مرکزی و پمپاژ در آبیاری قطره ای ITC-FO-132 کشاورزی 201

یوسف محمدی 1401/03/11 1401/03/07
حضوری شامل کلیه مربیان کشور  )کشاورزی ارگانیک 

(اجرا در اداره کل کرج
ITC-FO-255 کشاورزی 202



مالک مقصودی افوسی 1401/03/11 1401/03/07
حضوری شامل کلیه مربیان کشور  )کشاورزی ارگانیک 

(اجرا در استان اصفهان
ITC-FO-255 کشاورزی 203

پژمان معدنی 1401/03/25 1401/03/21
حضور  ) ( Cage Culture)پرورش ماهی در قفس 

(شامل کلیه مربیان کشور اجرا در اداره کل کرج
ITC-FO-057 کشاورزی 204

مهرداد صدری 1401/03/25 1401/03/21
حضوری مختص مربیان  )پرورش هیدروپونیک گل رز 

(استان اذربایجان شرقی اجرا در آن استان
ITC-FO-068 کشاورزی 205

ایرج حسینی 1401/03/25 1401/03/21
حضوری شامل  ) (پیشرفته  )پماد و کرم سازی گیاهی 

(کلیه مربیان کشور اجرا در استان اصفهان
ITC-FO-209 کشاورزی 206

رضا یعقوبی ساردو 1401/03/25 1401/03/21
حضوری شامل کلیه مربیان  )تولید میوه های خشک 

(کشور اجرا در استان کرمان شهر جیرفت
ITC-FO-141 کشاورزی 207

ابوالقاسم سلطانی 

سراج
1401/04/01 1401/03/28 (پیشرفته)طب سنتی  ITC-FO-202 کشاورزی 208

مژگان اکلیلی 1401/04/08 1401/04/04
حضوری شامل کلیه مربیان  )تولید میوه های خشک 

(کشور اجرا در استان اصفهان
ITC-FO-141 کشاورزی 209

مالک مقصودی افوسی 1401/04/15 1401/04/11
حضوری شامل کلیه مربیان  )کشت گلخانه ای زعفران 

(کشور اجرا در استان اصفهان
ITC-FO-890 کشاورزی 210

جعفر ایزان 1401/04/22 1401/04/18

 )اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی 

حضوری شامل کلیه مربیان کشور اجرا در استان 

(کرمانشاه

ITC-FO-201/1 کشاورزی 211

ایرج حسینی 1401/04/22 1401/04/18
حضوری شامل کلیه مربیان  ) (مقدماتی)طب سنتی

(کشور اجرا در استان اصفهان
ITC-FO-203 کشاورزی 212

بهار نصرآزادانی 1401/02/28 1401/02/24
 Autodesk Inventorطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

(مجازی - غیر حضوری  )
ITC-DR-602 CNCماشین ابزار  213

محمدجواد حق پرست 1401/03/11 1401/03/07
- غیر حضوری  ) CAM Worksتراشکاری با نرم افزار 

(مجازی
ITC-MA-175 CNCماشین ابزار  214

الهه ابوالفضلی 1401/04/01 1401/03/28
- غیر حضوری  ) (مهندسی ساخت)طراحی صنعتی

مجازی
ITC-MA-094 CNCماشین ابزار  215

عالء الدین حمیدی 1401/04/15 1401/04/11 (مجازی- غیر حضوری  ) عملیات حرارتی فلزات آهنی  ITC-MA-019 CNCماشین ابزار  216

بهزاد عباسی 1401/04/22 1401/04/18 (مجازی- غیر حضوری  ) ماشین ابزار تولیدی  ITC-MA-034 CNCماشین ابزار  217

بهار نصرآزادانی 1401/04/22 1401/04/18
غیر ) (GD&T)تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(مجازی- حضوری 
ITC-MA-173 CNCماشین ابزار  218

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


