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

امید بهنام گل 1399/03/13 1399/03/10

آشنائی با شبکه های ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و 

(مجازی- غیر حضوری )(کنترل

ITC-EL-924/0 الکترونیک 1

ایمان کریمی 1399/03/21 1399/03/17
سیستم های کنترل حرکت در اتوماسیون و کنترل صنعتی 

(مجازی- غیر حضوری )TwinCAT3بکهوف 
ITC-EL-955/1 الکترونیک 2

داود حبیب زاده 1399/03/21 1399/03/17
 )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(مجازی- غیرحضوری 
ITC-EL-925/0 الکترونیک 3

نسرین مفتولی 1399/03/27 1399/03/24
استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی 

(مجازی- غیر حضوری )1وآزمایشگاهی سطح
ITC-EL-812 الکترونیک 4

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/03/27 1399/03/24

آشنایی با قطعات ، سخت افزار و اصول تعمیرات 

(مجازی- غیر حضوری )تخصصی تلفن همراه
ITC-EL-230/3 الکترونیک 5

حسین نیکخو 1399/03/13 1399/03/10
 در طراحی سیستم های PV Systنرم افزار

(مجازی- غیر حضوری)خورشیدی فتوولتائیک 
ITC-EL-905/4 برق 6

سیدقاسم موسوی 1399/03/13 1399/03/10 (مجازی- غیر حضوری)مدیر فنی آسانسور ITC-PE-233 برق 7

عاطفه مینوئی 1399/03/21 1399/03/17
- غیر حضوری ) MATLABآشنائی با نرم افزار 

(مجازی
ITC-PE-025 برق 8

فرامرز خوش لفظ 1399/03/21 1399/03/17
WINCC FLEXIBLE غیر حضوری) کاربردی-

( مجازی
ITC-PE-057 برق 9

مریم فریور 1399/03/27 1399/03/24
- غیر حضوری ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی
ITC-PE-033 برق 10

هادی خجسته 1399/03/21 1399/03/10
 )نصب ، راه اندازی و تعمیر کولر های گازی اسپلیت

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IN-220 تاسیسات 11

مجتبی خوشخوی 

حقیقی
1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری) آبگرمکن دیواری گازسوز ITC-IN-046 تاسیسات 12

مجتبی خوشخوی 

حقیقی
1399/03/27 1399/03/24

ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده

(مجازی- غیر حضوری)(تمام اتوماتیک
ITC-IN-117 تاسیسات 13

ابوالفضل رادمنش 1399/03/27 1399/03/24
غیر )(مقدماتی)سیستم های برودتی سردخانه ها

(مجازی- حضوری
ITC-IN-166 تاسیسات 14

اسماعیل علی بخشی 1399/03/13 1399/03/10 (مجازی- غیر حضوری)برش قطعات ITC-WE-075 جوشکاری 15

حمید ربیعی 1399/03/13 1399/03/10 (مجازی- غیرحضوری  )متالوژی عمومی  ITC-WE-014 جوشکاری 16

احمد بیکران مفرد 1399/03/21 1399/03/17
غیر )آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

(مجازی- حضوری
ITC-WE-085 جوشکاری 17

حمید ربیعی 1399/03/21 1399/03/17

آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و 

محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO(مجازی- غیر حضوری)

ITC-WE-089 جوشکاری 18

علی زارع 1399/03/27 1399/03/24
پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری 

(مجازی- غیر حضوری)آن
ITC-WE-052 جوشکاری 19

زهرا شکری 1399/03/13 1399/03/10
- غیر حضوری)دوخت لباس با الگوهای سایزبندی

(مجازی
ITC-SE-373 صنایع پوشاک 20

معصومه حسنی 1399/03/13 1399/03/10
کیف پول و )کیف دوز زنانه و مردانه با دست 

(مجازی- غیر حضوری) (موبایل
ITC-SE-169/1 صنایع پوشاک 21

(1399خرداد ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



زهرا شکری 1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری  )البسه بیمارستانی  ITC-SE-344 صنایع پوشاک 22

زینب وفائی نژاد 1399/03/21 1399/03/17
آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )پیشرفته
ITC-SE-390 صنایع پوشاک 23

محمدرضا نجفی 

آرانی
1399/03/27 1399/03/24

غیر  )آشنایی با کلیه ماشین های دوخت خط تولید

(مجازی- حضوری
ITC-SE-352 صنایع پوشاک 24

محبوبه مهاجری 1399/03/27 1399/03/24
- غیرحضوری)(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 

(مجازی
ITC-SE-131/1 صنایع پوشاک 25

بابک سلطانی 1399/03/13 1399/03/10
-غیرحضوری)حفاظت و ایمنی کارگاه صنایع چوب

(مجازی
ITC-WO-507/1 صنایع چوب 26

محمدجواد شریفی 1399/03/21 1399/03/17 (غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا ITC-WO-120 صنایع چوب 27

محمدرضا 

گلپورالسکی
1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز ITC-WO-133 صنایع چوب 28

مریم علیزاده 1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری)زیورآالت ایران ITC-WO-089 صنایع چوب 29

مریم علیزاده 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری)زیورآالت ایران ITC-WO-089 صنایع چوب 30

محمدجواد شریفی 1399/03/27 1399/03/24
- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی

(مجازی
ITC-WO-565 صنایع چوب 31

محمدرضا 

گلپورالسکی
1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071 صنایع چوب 32

عباس قراگوزلو 1399/03/13 1399/03/10 (مجازی- غیرحضوری)متره و برآورد ITC-UB-327/1 صنایع ساختمان 33

غالمحسین خورشاد 1399/03/13 1399/03/10
غیر  )ترسیم نقشه های لوله کشی گاز خانگی

(مجازی- حضوری
ITC-UB-230/1 صنایع ساختمان 34

اسداله قبادی 1399/03/13 1399/03/10
- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 

(مجازی
ITC-UB-450 صنایع ساختمان 35

میثم بیات 1399/03/21 1399/03/17
 19ارزیابی کارایی انرژی ساختمان مطابق با مبحث 

(مجازی- غیر حضوری)
ITC-UB-491 صنایع ساختمان 36

علی بنی اسد 1399/03/27 1399/03/17
تحلیل و طراحی استاتیکی خطی سازه های فلزی با 

Etabs ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-UB-490 صنایع ساختمان 37

رضا اشرفیان 1399/03/27 1399/03/24
مقدمات و اصول ترسیم - نقشه خوانی عمومی 

(مجازی- غیر حضوری )تصاویر
ITC-UB-487 صنایع ساختمان 38

سحر علوی زاده 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری)اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنایع ساختمان 39

علیرضا زرین وفا 1399/03/13 1399/03/10
غیر )تکمیلی- ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-210

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
40

محمدکاظم شمس 1399/03/13 1399/03/10
- غیر حضوری)(5s)نظام آراستگی محیط 

(مختص مربیان استان فارس)(مجازی
ITC-PD-202

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
41

علیرضا زرین وفا 1399/03/21 1399/03/17

غیر )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار 

ویژه مربیان استان سیستان و  (مجازی- حضوری

بلوچستان

ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
42

علیرضا داداشی 1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری)بازاریابی ITC-PD-706
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
43

سجاد مکرمی 1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری)(5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
44

خدیجه یارعلی 1399/03/27 1399/03/24
- غیر حضوری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
45

زهراسادات مهدوی 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری )کارآفرینی گردشگری  ITC-PD-338
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
46



محمدکاظم شمس 1399/03/27 1399/03/24
- غیر حضوی)فنون مذاکره ومدیریت جلسات

مختص مربیان استان فارس(مجازی
ITC-PD-201

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
47

امین میرجلیلی 1399/03/13 1399/03/10 (مجازی- غیر حضوری)Security+ مقدماتی ITC-IT-220/1 ITفناوری اطالعات  48

مهران توکلی 1399/03/27 1399/03/17
- غیر حضوری )طراحی و ساخت اپلیکیشن خبری

(مجازی
ITC-IT-782 ITفناوری اطالعات  49

هاشم تن زده 1399/03/21 1399/03/17
مجازی- غیر حضوری ) )CompTIA - 

Network +
ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات  50

سمانه ایرانمنش 1399/03/20 1399/03/17
مختص )(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی

(مربیان استان فارس
ITC-IT-10 ITفناوری اطالعات  51

فاطمه معدنی پور 1399/03/27 1399/03/24
adobe Captivativeغیر حضوری) مقدماتی -

(مجازی
ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات  52

امین میرجلیلی 1399/03/27 1399/03/24
ISMS(information security غیر حضوری- 

(managment system(مجازی)
ITC-IT-425 ITفناوری اطالعات  53

مهران توکلی 1399/03/27 1399/03/24
بر پایه  (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

Microsoft Power Bi (مقدماتی)( مجازی- غیر حضوری)
ITC-IT-811 ITفناوری اطالعات  54

صدیقه سادات 

موسوی
1399/03/21 1399/03/17

-غیر حضوری)In Designصفحه آرایی  با نرم افزار 

( مجازی
ITC-AV-372 فناوری آموز شی 55

زینب مشرقی 1399/03/27 1399/03/24
-غیر حضوری)In Designصفحه آرایی  با نرم افزار 

( مجازی
ITC-AV-372 فناوری آموز شی 56

محمد صمدی 

بهرامی
1399/03/13 1399/03/10 (غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند ITC-AT-657

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
57

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1399/03/21 1399/03/17 (غیر حضوری- مجازی)1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
58

حسین بیکران مفرد 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری)1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
59

علیرضا شجری 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری )تکنولوژی مالتی پلکس ITC-AT-210
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
60

محمد عابد 1399/03/13 1399/03/10
- غیر حضوری)آشنایی با بیوگاز در کشاورزی

(مجازی
ITC-FO-107 کشاورزی 61

مریم سیاوشی 1399/03/13 1399/03/10
غیر  ) در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی 

(مجازی- حضوری
ITC-FI-005

صنایع )کشاورزی

(غذایی
62

ساسان جعفرنیا 1399/03/21 1399/03/17
- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی

(مجازی
ITC-FO-128 کشاورزی 63

رضا یعقوبی ساردو 1399/03/21 1399/03/17
- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی

(غیر حضوری
ITC-FO-136 کشاورزی 64

اقدس شمس 1399/03/27 1399/03/24 (مجازی- غیر حضوری )کافی شاپ ITC-FO-090
صنایع )کشاورزی

(غذایی
65

سیده سمیه حاتمی 

نژاد
1399/03/27 1399/03/24

- غیر حضوری)پرورش و تکثیر ماهیان زینتی

(مجازی
ITC-FO-054 کشاورزی 66

حسین شیر محمدی 1399/03/13 1399/03/10
 VMC850 (FANUC مدل CNCبرنامه نویسی فرز 

Series oi-mb)(مجازی- غیر حضوری)
ITC-MA-158 CNCماشین ابزار  67

حسین شیر محمدی 1399/03/21 1399/03/17 (مجازی- غیر حضوری)ابزارشناسی تخصصی ITC-MA-123/1 CNCماشین ابزار  68

رضا تکبند 1399/03/21 1399/03/17
غیر )Power mill ماشین کاری در نرم افزار 

(مجازی- حضوری
ITC-MA-044 CNCماشین ابزار  69

بهزاد عباسی 1399/03/27 1399/03/24
 مدل  CNCاپراتوری تراش 

Siemens810D)TCN10()مجازی- غیر حضوری)
ITC-MA-161 CNCماشین ابزار  70

ابوالفتح بسطامی 1399/03/27 1399/03/24
- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها

(مجازی
ITC-MA-147/1 CNCماشین ابزار  71



مربی تربیت مرکز آموزش اداره


