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

علی اصغر زنگانه 1399/06/05 1399/06/01
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

(مجازی- غیر حضوری )دیزاینرمقدماتی 
ITC-EL-302/2 الکترونیک 1

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری )الکترونیک صنعتی مقدماتی ITC-EL-112/3 الکترونیک 2

بهار حیدری 1399/06/05 1399/06/01 PLC مقدماتی A(مجازی- غیر حضوری) ITC-PE-020/1 برق 3

اکبر شکری 

فیروزجایی
1399/06/05 1399/06/01

 (ETAP)طراحی شبکه صنعتی با نرم افزار مناسب 

(مجازی - غیر حضوری  )
ITC-PE-410 برق 4

علی اکبر کوهجانی 1399/06/05 1399/06/01
 سطح Factory i/oاتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری )یک 
ITC-PE-438 برق 5

هادی خجسته 1399/06/05 1399/06/01
غیر  )مقدماتی -الکترونیک کاربردی تاسیسات

(مجازی- حضوری
ITC-IN-205 تاسیسات 6

علی زارع 1399/06/05 1399/06/01
 )جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 

Module A,S,T1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-WE-015/1 جوشکاری 7

صدیقه طرفی 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری  )البسه بیمارستانی  ITC-SE-344 صنایع پوشاک 8

صبا صبحدم 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری )طراحی پایه و اندام  ITC-SE-155 صنایع پوشاک 9

زهرا شکری 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری )دوخت لباسهای کشی ITC-SE-173 صنایع پوشاک 10

زینب وفائی نژاد 1399/06/05 1399/06/01
آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )مقدماتی
ITC-SE-363 صنایع پوشاک 11

الهام معصومی 1399/06/05 1399/06/01
 )انواع چاپ در صنایع دستی و هنرهای تجسمی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-SD-375 صنایع دستی 12

عزیزه کریمی 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی - غیر حضوری  )رنگرزی شیمیایی  ITC-SE-282/1 صنایع دستی 13

عصمت مقامی 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری)زیورآالت ایران ITC-WO-089 صنایع دستی 14

- حمید محمدی

غالم خادمی
1399/06/05 1399/06/01

- غیرحضوری)آزمون گری مهارت بتن ساز و بتن ریز

(مجازی
ITC-UB-476 صنایع ساختمان 15

امیر ابراهیمی 1399/06/05 1399/06/01
مجازی - غیر حضوری  ) (پیشرفته)مربگیری نانوایی 

)
ITC-FI-009 صنایع غذایی 16

نرگس مکی آبادی 1399/06/05 1399/06/01
غیر )مقدماتی- ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
17

کبری معدنی پور 1399/06/05 1399/06/01
- غیر حضوری)روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
18

خاطره جوانبخت 1399/06/05 1399/06/01
 ) (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی در محیط کار 

(مختص مربیان استان فارس
ITC-PD-166

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
19

امین میرجلیلی 1399/06/05 1399/06/01
( مجازی- غیرحضوری (LPIC1(Linux Professional 

Level1)
ITC-IT-234 ITفناوری اطالعات  20

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



محمود شادکام 1399/06/05 1399/06/01
 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  21

1399/06/05 رسول خوشیده 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شی 22

محمد صمدی 

بهرامی
1399/06/05 1399/06/01

- غیر حضوری)1مبانی انتقال قدرت اتوماتیک 

(مجازی
ITC-AT-670 فناوری خودرو 23

حسین بیکران مفرد 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی- غیر حضوری)سیستم ترمزمعمولی  ITC-AT-309 فناوری خودرو 24

رضا یعقوبی ساردو 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی - غیر حضوری  )محوطه سازی فضای سبز  ITC-FO-122/1 کشاورزی 25

معصومه نظری 1399/06/05 1399/06/01
- غیر حضوری )(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهی

(مجازی
ITC-FO-208 کشاورزی 26

ابوالفتح بسطامی 1399/06/05 1399/06/01
- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها

(مجازی
ITC-MA-147/1 CNCماشین ابزار  27

الهه ابوالفضلی 1399/06/05 1399/06/01 (مجازی - غیر حضوری  )نقشه خوان صنعتی  ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  28

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/06/19 1399/06/15    ( مجازی- غیر حضوری  ) PLC-STEP7-1200 ITC-EL-549 الکترونیک 29

هاشم محمدی 

اکبری
1399/06/19 1399/06/15

غیر  )اصول پنیوماتیک در مکاترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری
ITC-EL-933/0 الکترونیک 30

فرامرز خوش لفظ 1399/06/19 1399/06/15
غیر )GRAPH-S7به زبان PLCS7برنامه نویسی 

(مجازی- حضوری
ITC-PE-037 برق 31

حسین نیکخو 1399/06/19 1399/06/15
 در طراحی سیستم های PV Systنرم افزار

(مجازی- غیر حضوری)خورشیدی فتوولتائیک 
ITC-EL-905/4 برق 32

خدادادی 1399/06/19 1399/06/15
روش بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی درصنعت 

(مجازی - غیر حضوری  )وساختمان 
ITC-PE-010 برق 33

هادی خجسته 1399/06/19 1399/06/15
اصول نگهداری و مبانی تعمیر یخچال و فریزرهای 

(مجازی - غیر حضوری )خانگی 
ITC-IN-226 تاسیسات 34

مجتبی خوشخوی 

حقیقی
1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری) آبگرمکن دیواری گازسوز ITC-IN-046 تاسیسات 35

حمید ربیعی 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیرحضوری  )متالوژی عمومی  ITC-WE-014 جوشکاری 36

اسماعیل علی بخشی 1399/06/19 1399/06/15
 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ 

Module M1-1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-WE-022/1 جوشکاری 37

ربابه سرفالح 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری) زبان انگلیسی7مکالمه شغلی 

(مجازی
ITC-FL-577 زبانهای خارجی 38

علی مجرد 1399/06/19 1399/06/15
غیر ) آلمانی2مکالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی- حضوری
ITC-FL-781 زبانهای خارجی 39



الهه معتمدپور 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری)دوخت دستکش چرمی ITC-SE-284 صنایع پوشاک 40

ژیال رحیم خانلی 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری )(بافت مینی مکرومه)مکرومه بافی

(مجازی
ITC-SE-378 صنایع پوشاک 41

عصمت مرادی سیار 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری  ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی 
ITC-SE-261 صنایع پوشاک 42

لیال مصطفی پور 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری )بافنده زیورآالت کاموایی ITC-SD-362 صنایع پوشاک 43

محسن وفائی 1399/06/19 1399/06/15

غیر  ) ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

مختص مربیان استان  ) (مجازی - حضوری

(کهگیلویه و بویراحمد

ITC-SE-129 صنایع پوشاک 44

محمدجواد شریفی 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی ITC-WO-562 صنایع چوب 45

محمدرضا 

گلپورالسکی
1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبز ITC-WO-133 صنایع چوب 46

سکینه شولی 1399/06/19 1399/06/15
غیر  )طراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی

(مجازی- حضوری
ITC-WO-105 صنایع دستی 47

- عصمت مقامی

- الهام معصومی

- زهرا کالنتری

آذین می ریز

1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری )انواع معرق در صنایع دستی ITC-SD-365 صنایع دستی 48

شبنم شیرازی 

میگون
1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری )طراحی لوگو ITC-WO-097 صنایع دستی 49

الهام معصومی 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری  )تاثیر رنگ در هنرهای تجسمی 

(مجازی 
ITC-SD-368 صنایع دستی 50

فاطمه زراعتگر 1399/06/19 1399/06/15
مختص  ) (مجازی- غیر حضوری  )شمع سازی 

(مربیان استان خراسان جنوبی 
ITC-SE-330 صنایع دستی 51

امیرحسین جانزاده 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری )مدیریت سبز در ساختمانهای اداری

(مجازی
ITC-UB-464 صنایع ساختمان 52

علی بنی اسد 1399/06/26 1399/06/15
تحلیل و طراحی استاتیکی خطی سازه های فلزی با 

Etabs ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-UB-490 صنایع ساختمان 53

مریم سیاوشی 1399/06/19 1399/06/15
مجازی - غیر حضوری  )اصول نگهداری مواد غذایی 

)
ITC-FI-002 صنایع غذایی 54

محمدامین تقوی 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری )بورس مقدماتی  ITC-PD-712
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
55

راضیه رضایی 1399/06/19 1399/06/15
غیر  )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
56

مهناز فقهی 1399/06/26 1399/06/15
غیر  )اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری 

(مجازی - حضوری 
ITC-PD-216

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
57

محمدکاظم شمس 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری)(5s)نظام آراستگی محیط 

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

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
58

مهشید غالمزاده 

نباتی
1399/06/19 1399/06/15

غیر  ) Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات  59



محمدمهدی شورکی 1399/06/19 1399/06/15
 CompTIA(مجازی - غیر حضوری )  

Linux+(Core Level)
ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات  60

طیبه جشنی 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری)تایپوگرافی با نرم افزار فتوشاپ 

(مجازی
ITC-IT-603 ITفناوری اطالعات  61

مهران توکلی 1399/06/19 1399/06/15
غیر  ) Qlik Viewهوش تجاری با نرم افزار 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-814 ITفناوری اطالعات  62

ریحانه طالبی 1399/06/19 1399/06/15
  2019تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار

Camtasia  (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-AV-373 فناوری آموز شی 63

1399/06/19 رسول خوشیده 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شی 64

پروانه ترنج زر 1399/06/19 1399/06/15 (مقدماتی - غیر حضوری  )فتوشاپ مقدماتی  ITC-AV-361/1 فناوری آموز شی 65

احمد باران چشمه 1399/06/19 1399/06/15
- غیر حضوری  ) 1مبانی برق و الکترونیک خودرو 

(مجازی 
ITC-AT-201/1 فناوری خودرو 66

محمد صمدی 

بهرامی
1399/06/19 1399/06/15 (غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند ITC-AT-657 فناوری خودرو 67

یاسر اسکندری 1399/06/19 1399/06/15
 ) مقدماتی GIS Arc View Gis 3.xآموزش 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-FO-119 کشاورزی 68

محمدرضا یوسف پور 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی - غیر حضوری  )پرورش کرم ابریشم  ITC-FO-111 کشاورزی 69

حسین شیرمحمدی 1399/06/19 1399/06/15 (مجازی- غیر حضوری)ابزارشناسی تخصصی ITC-MA-123/1 CNCماشین ابزار  70

رضا تکبند 1399/06/19 1399/06/15
غیر ) پیشرفتهPower mill فرزکاری در نرم افزار 

(مجازی- حضوری
ITC-MA-164 CNCماشین ابزار  71

الهه ابوالفضلی 1399/06/19 1399/06/15
مختص مربیان  )( Catia)ابرنقاط در محیط کتیا

(استان البرز
ITC-MA-141 CNCماشین ابزار  72

داود حبیب زاده 1399/06/26 1399/06/22
غیر  ) SMDآشنائی با قطعات مینیاتوری و 

(مجازی- حضوری
ITC-EL-115 الکترونیک 73

امید بهنام گل 1399/06/26 1399/06/22
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
ITC-EL-212/33 الکترونیک 74

عاطفه مینوئی 1399/06/26 1399/06/22
- غیر حضوری ) MATLABآشنائی با نرم افزار 

(مجازی
ITC-PE-025 برق 75

علی اکبر کوهجانی 1399/06/26 1399/06/22
 سطح Factory i/oاتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری )یک 
ITC-PE-438 برق 76

ابوالفضل رادمنش 1399/06/26 1399/06/22

آشنایی با تجهیزات و ابزارهای تخصصی کار با 

غیر )مبردها در صنعت تبرید و تهویه مطبوع

(مجازی- حضوری

ITC-IN-225 تاسیسات 77

مجتبی خوشخوی 

حقیقی
1399/06/26 1399/06/22

 )(ماشین ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IN-119 تاسیسات 78



حمید ربیعی 1399/06/26 1399/06/22

آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و 

محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO(مجازی- غیر حضوری)

ITC-WE-089 جوشکاری 79

ربابه سرفالح 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  ) PET3 A-1دستور  ITC-FL-398/1 زبانهای خارجی 80

مریم شکری 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  ) (1)طراحی و چاپ پارچه  ITC-SE-113 صنایع پوشاک 81

مریم نمدیان مجرد 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  )عروسک دوزی  ITC-SE-343 صنایع پوشاک 82

بهزاد راداصل 1399/06/26 1399/06/22
غیر  )مبانی صادرات و واردات در صنعت مد 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-401 صنایع پوشاک 83

معصومه حسنی 

کمساری
1399/06/26 1399/06/22

- غیر حضوری  ) (برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(مجازی 
ITC-SE-332 صنایع پوشاک 84

زلیخا خادمی 1399/06/26 1399/06/22
غیر )رنگ و شخصیت شناسی آن در بافت فرش

(مجازی- حضوری 
ITC-SE-360 صنایع پوشاک 85

محمدجواد شریفی 1399/06/26 1399/06/22 (غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایا ITC-WO-120 صنایع چوب 86

بابک سلطانی 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری)خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083 صنایع چوب 87

درون سازمانی 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  )زیبایی شناسی فرش  ITC-SD-381 صنایع دستی 88

لیال محمدی 

مرجان - محمدی
1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری )مبانی تصویرسازی  ITC-SD-367 صنایع دستی 89

ماندانا نظری 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  )بررسی سفال ایران  ITC-SD-373 صنایع دستی 90

درون سازمانی 1399/06/26 1399/06/22
- غیرحضوری)تجزیه و تحلیل هنرهای اسالمی

(مجازی
ITC-SD-400 صنایع دستی 91

اسداله قبادی 1399/06/26 1399/06/22
 ) دستی در تلفن همراه GPSکار با شبیه سازی 

(مجازی- غیرحضوری 
ITC-UB-495 صنایع ساختمان 92

شیما کیانی 1399/06/26 1399/06/22
مدلسازی سه بعدی ساختمان با نرم افزار 

Edificiuse( غیر حضوری- مجازی)
ITC-UB-489 صنایع ساختمان 93

سیروس تقی پور 1399/06/26 1399/06/22
- غیر حضوری  )نحوه ارزیابی امالک و ساختمانها 

(مجازی 
ITC-UB-600 صنایع ساختمان 94

غالمحسین خورشاد 1399/06/26 1399/06/22
غیر )مصالح ساختمانی نوین در صنعت ساختمان 

(مجازی- حضوری
ITC-UB-325 صنایع ساختمان 95

مهدی شهپروصال 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری )فن بیان ویژه تدریس  ITC-PD-132
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
96

طه طالیی راد 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری ) مهارتهای فروش  ITC-PD-711
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
97

خاطره جوانبخت 1399/06/26 1399/06/22
- غیر حضوری )بهداشت روانی در محیط کار 

(مختص مربیان استان فارس  ) (مجازی 
ITC-PD-125

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
98

مرضیه اربابی 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری )Pythonبرنامه نویسی  ITC-IT-701 ITفناوری اطالعات  99

امین میرجلیلی 1399/06/26 1399/06/22

Certified Wireless Network    

( مجازی- غیرحضوری   )Administrator 

(CWNA)

ITC-IT-450 ITفناوری اطالعات  100

طاوس نجاتی 1399/06/26 1399/06/22
- غیر حضوری ) HTML5،CSS3طراحی وب با 

(مجازی 
ITC-IT-506 ITفناوری اطالعات  101



هاشم تن زده 1399/06/26 1399/06/22

MCSAInstalling and Configuring 

Windows Server 2012(70-410)(غیر 

( مجازی- حضوری

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات  102

صدیقه سادات 

سوی.مو
1399/06/26 1399/06/22

-غیر حضوری)In Designصفحه آرایی  با نرم افزار 

( مجازی
ITC-AV-372 فناوری آموز شی 103

ساه عطایی محمدی 1399/07/02 1399/06/22
تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری 

(مجازی- غیر حضوری)الین
ITC-AV-369 فناوری آموز شی 104

سیمین دخت 

موسایی
1399/06/26 1399/06/22 (مقدماتی - غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته  ITC-AV-362/1 فناوری آموز شی 105

ریحانه طالبی 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیر حضوری)نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموز شی 106

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1399/06/26 1399/06/22 (مجازی- غیرحضوری)1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 فناوری خودرو 107

حسین بیکران مفرد 1399/06/26 1399/06/22
غیر )(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 

(مجازی- حضوری
ITC-AT-308 فناوری خودرو 108

حشمت اله باقری 1399/06/26 1399/06/22 (مجازی - غیر حضوری  ) (مو)پرورش و تکثیر انگور ITC-FO-135 کشاورزی 109

علیرضا اسالمی 1399/06/26 1399/06/22
- غیر حضوری  )آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی 
ITC-FO-035 کشاورزی 110

رضا یعقوبی ساردو 1399/06/26 1399/06/22
آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های 

(مجازی - غیر حضوری )گلخانه ای 
ITC-FO-027 کشاورزی 111

بهزاد عباسی 1399/06/26 1399/06/22

 مدل  CNCاپراتوری تراش 

Siemens810D)TCN10()غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-161 CNCماشین ابزار  112

علی اصغر زنگانه 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری  )کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکد 

(مجازی 
ITC-EL-307 الکترونیک 113

رویا محبی 1399/07/02 1399/06/29
کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل 

(مجازی - غیر حضوری )صنعتی 
ITC-EL-930/0 الکترونیک 114

محمدرضا بیکی 

ورزنه
1399/07/02 1399/06/29

 AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر

(مجازی- غیر حضوری  ) (مقدماتی)
ITC-EL-518/1 الکترونیک 115

حسین نیکخو 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری )ساختمان انرژی صفر ITC-PE-242 برق 116

مریم فریور 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی
ITC-PE-033 برق 117

علی اکبر نوروزی 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری)دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204 تاسیسات 118

محسن وکیلی مقدم 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی - غیر حضوری ) 1 حرارت مرکزی سطح  ITC-IN-038 تاسیسات 119

محمدجعفر میرزایی 1399/07/02 1399/06/29
ماشین لباسشویی )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده

(مجازی- غیر حضوری)(تمام اتوماتیک
ITC-IN-117 تاسیسات 120

علی زارع 1399/07/02 1399/06/29
غیر )شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها 

(مجازی- حضوری
ITC-WE-051 جوشکاری 121

علی مجرد 1399/07/02 1399/06/29
غیر ) آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی- حضوری
ITC-FL-780 زبانهای خارجی 122

زهرا شکری 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری)دوخت لباس با الگوهای سایزبندی

(مجازی
ITC-SE-373 صنایع پوشاک 123



محمدرضا نجفی 

آرانی
1399/07/02 1399/06/29

- غیر حضوری )(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 

(مجازی
ITC-SE-141 صنایع پوشاک 124

مریم اسالمی 1399/07/02 1399/06/29
غیر )(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر

(مجازی- حضوری
ITC-SE-388 صنایع پوشاک 125

محبوبه مهاجری 1399/07/02 1399/06/29
- غیرحضوری)(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 

(مجازی
ITC-SE-131/1 صنایع پوشاک 126

آذین - فرشته بادی 

می ریز
1399/07/02 1399/06/29

غیر  )تجزیه و تحلیل شیشه و آبگینه ایران و جهان 

(مجازی - حضوری 
ITC-SD-372 صنایع دستی 127

درون سازمانی 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری  )بازاریابی صنایع دستی  ITC-SD-364 صنایع دستی 128

فاطمه زراعتگر 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری  )شمع سازی  ITC-SE-330 صنایع دستی 129

فاطمه قاسم پورامام 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری  )نقد و بررسی سبک های هنری 

(مجازی
ITC-SD-366 صنایع دستی 130

سکینه شولی 1399/07/02 1399/06/29
غیر  )طراحی بسته بندی محصوالت صنایع دستی

(مجازی- حضوری
ITC-WO-105 صنایع دستی 131

مریم علیزاده 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری  )مبانی و مفاهیم صنایع دستی 

(مجازی 
ITC-WO-086 صنایع دستی 132

عباس قراگوزلو 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیرحضوری)متره و برآورد  ITC-UB-327/1 صنایع ساختمان 133

اسداله قبادی 1399/07/02 1399/06/29
- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 

(مجازی
ITC-UB-450 صنایع ساختمان 134

امید زنده وی 1399/07/02 1399/06/29

 Micro softبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار

Project(MS) غیر حضوری  ) (در حوزه ساختمان

(مجازی - 

ITC-UB-431 صنایع ساختمان 135

زهراسادات مهدوی 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری )کارآفرینی گردشگری  ITC-PD-338
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
136

کبری معدنی پور 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی- غیر حضوری  )حل مساله خالق  ITC-PD-135
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
137

محمدکاظم شمس 1399/07/02 1399/06/29
مختص  ) (مجازی- غیر حضوری )بورس مقدماتی 

(مربیان استان فارس
ITC-PD-712

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
138

مهشید غالمزاده 

نباتی
1399/07/02 1399/06/29 ( مجازی- غیر حضوری  ) PHP ITC-IT-510 ITفناوری اطالعات  139

مرضیه شب خوان 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی-غیر حضوری  ) Excelداشبورد نویسی در  ITC-IT-123 ITفناوری اطالعات  140

مهران توکلی 1399/07/02 1399/06/29
غیر  ) (مقدماتی ) Rapid Minerداده کاوی با 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-816 ITفناوری اطالعات  141

زینب مشرقی 1399/07/02 1399/06/29
  2019تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار

Camtasia  (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-AV-373 فناوری آموز شی 142

سیمین دخت 

موسایی
1399/07/02 1399/06/29 (مجازی - غیر حضوری  )نرم افزار ادیوس پیشرفته  ITC-AV-117/2 فناوری آموز شی 143

محمدیوسف کریمی 

نژاد
1399/07/02 1399/06/29

- غیر حضوری)سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی 

(مجازی
ITC-AT-306 فناوری خودرو 144

سهیل شهرکی 

ابراهیمی
1399/07/02 1399/06/29 (مجازی - غیر حضوری  ) 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 فناوری خودرو 145

احمد باران چشمه 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی - غیر حضوری  )الکتروهیدرولیک  ITC-HP-112 فناوری خودرو 146



علی پائین خیابانی 1399/07/02 1399/06/29
غیر  )آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای

(مجازی- حضوری
ITC-FO-150/1 کشاورزی 147

علیرضا اسالمی 1399/07/02 1399/06/29 (مجازی - غیر حضوری  )پیوند درختان میوه  ITC-FO-024/1 کشاورزی 148

محمد عابد 1399/07/02 1399/06/29
 )آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-FO-070/1 کشاورزی 149

شایان منتظری 1399/07/02 1399/06/29
غیر  )گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد 

(مجازی - حضوری 
ITC-FO-154 کشاورزی 150

محمدجواد حق 

پرست
1399/07/02 1399/06/29

غیر  ) Solid Worksمتحرک سازی در نرم افزار 

(مجازی- حضوری 
ITC-MA-165 CNCماشین ابزار  151

جالل حقی 1399/07/02 1399/06/29
 ) (مقدماتی  ) Siemens NXمدلسازی با نرم افزار

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-MA-166 CNCماشین ابزار  152

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


