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

مریم فریور 1399/08/07 1399/08/03
- غیر حضوری  ) eplan.P8آشنائي با نرم افزار 

(مجازی 
ITC-PE-033 برق 1

فرامرز خوش لفظ 1399/08/07 1399/08/03
غیر  ) پیشرفته Wincc Flexiableبرنامه نویسي 

(مجازی - حضوری 
ITC-PE-439 برق 2

مجتبي خوشخوی 

حقیقي
1399/08/07 1399/08/03 (مجازی- غیر حضوری) آبگرمكن دیواری گازسوز ITC-IN-046 تاسیسات 3

محسن وکیلي مقدم 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری ) 1 حرارت مرکزی سطح  ITC-IN-038 تاسیسات 4

زینب وفائي نژاد 1399/08/07 1399/08/03
آشنایي با اصطالحات طراحي و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )پیشرفته
ITC-SE-390 صنایع پوشاک 5

مریم حیدری 1399/08/07 1399/08/03
 )(خیاطي)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر

(مجازی- غیر حضوری
ITC-SE-206 صنایع پوشاک 6

الهام دبیری 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی- غیر حضوری  )حصیر بافي  ITC-SD-358 صنایع پوشاک 7

صفا صبحدم 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی- غیر حضوری )طراحي پایه و اندام  ITC-SE-155 صنایع پوشاک 8

مریم شكری 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری  ) (1)طراحي و چاپ پارچه  ITC-SE-113 صنایع پوشاک 9

نرگس نمدیان مجرد 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری  )تزئینات کریستالي  ITC-SD-377 صنایع دستي 10

شبنم شیرازی 

میگون
1399/08/07 1399/08/03 (مجازی- غیر حضوری )طراحي لوگو ITC-WO-097 صنایع دستي 11

زهره فرهادی 1399/08/07 1399/08/03
- غیر حضوری  )لعاب و آشنایي با فنون لعاب کاری 

(مجازی 
ITC-SD-382 صنایع دستي 12

شبنم اکباتاني نژاد 1399/08/07 1399/08/03
غیر )تكمیلي- ایمني و بهداشت در محیط کار 

(مختص مربیان استان گیالن  ) (مجازی- حضوری
ITC-PD-210

علوم تربیتي و 

کارآفریني
13

سپیده سیدموسوی 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری  )خالقیت  ITC-PD-127
علوم تربیتي و 

کارآفریني
14

امین میرجلیلي 1399/08/07 1399/08/03
غیر حضوری  ) Cisco packet tracerشبیه ساز 

(مجازی - 
ITC-IT-433 ITفناوری اطالعات  15

1399/08/07 رسول خوشیده 1399/08/03 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شي 16

حشمت اله باقری 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری  ) (مو)پرورش و تكثیر انگور ITC-FO-135 کشاورزی 17

معصومه نظری 1399/08/07 1399/08/03
- غیر حضوری )(مقدماتي)پماد و کر م سازی گیاهي

(مجازی
ITC-FO-208 کشاورزی 18

رضا یعقوبي ساردو 1399/08/07 1399/08/03
- غیر حضوری  )تغذیه گیاهان زراعي و باغي 

(مجازی 
ITC-FO-152 کشاورزی 19

محسن ماللو 1399/08/07 1399/08/03
- غیر حضوری  )طراحي سطوح با نرم افزار راینو 

(مجازی 
ITC-MA-148 CNCماشین ابزار  20

( 99آبان و آذر ماه  )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



رضا ابراهیمي مقدم 1399/08/07 1399/08/03 (مجازی - غیر حضوری  )مدیریت واحدهای اقامتي  ITC-HT-018 هتلداری و گردشگری 21

امید بهنام گل 1399/08/14 1399/08/10
بررسي نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت 

(مجازی- غیرحضوری)
ITC-EL-212/33 الكترونیک 22

محمدرضا بیكي 

ورزنه
1399/08/14 1399/08/10

 ) (STM32سری ) مقدماتيARMمیكروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-EL-523/1 الكترونیک 23

بهار حیدری 1399/08/14 1399/08/10 A مقدماتي PLC (مجازی- غیر حضوری  ) ITC-PE-020/1 برق 24

سیدقاسم موسوی 

کنتي
1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )مدیر فني آسانسور  ITC-PE-233 برق 25

هادی خجسته 1399/08/14 1399/08/10
اصول نگهداری و مباني تعمیر یخچال و فریزرهای 

(مجازی - غیر حضوری )خانگي 
ITC-IN-226 تاسیسات 26

حسین نیكخو 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )آبگرمكن های خورشیدی  ITC-IN-143 تاسیسات 27

راضیه افشاری 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری  ) (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه

(مجازی 
ITC-SE-122/1 صنایع پوشاک 28

معصومه حسني 

کمساری
1399/08/12 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )دوخت ماسک  ITC-SE-404 صنایع پوشاک 29

عصمت مرادی سیار 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری  )فرش چند ضلعي با زمینه گالبتون 

(مجازی 
ITC-SE-277 صنایع پوشاک 30

زهرا شكری 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی- غیر حضوری)مانتو صنعتي ITC-SE-336 صنایع پوشاک 31

ژیال رحیم خانلي 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری )(بافت میني مكرومه)مكرومه بافي

(مجازی
ITC-SE-378 صنایع پوشاک 32

عصمت مقامي 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )خاتم پیچي  ITC-WO-137 صنایع چوب 33

الهام معصومي 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری  ) (هنر بومي استان بزد  )ترمه بافي 

(مجازی 
ITC-SD-386 صنایع دستي 34

سارا قلمي 1399/08/14 1399/08/10
گوهر تراشي مقدماتي سنگ های نیمه قیمتي 

(مجازی - غیر حضوری  ) (تراش دامله)
ITC-SE-384 صنایع دستي 35

عاطفه مهرافشار 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )میكس مدیا  ITC-SD-347 صنایع دستي 36

زهره خسروی 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشي دکوراتیو  ITC-SD-337 صنایع دستي 37

عباس قراگوزلو 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی- غیر حضوری)تكنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان 38

مریم احباب 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری  )آشنایي با انواع غذای ترکیه ای 

(مجازی
ITC-FI-041 صنایع غذایي 39

محمد عمادی 1399/08/12 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )مدیریت رستوران  ITC-FI-020 صنایع غذایي 40

خاطره جوانبخت 

قهفرخي
1399/08/14 1399/08/10

غیر )بهداشت و سالمت عمومي در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس ) (مجازی- حضوری 
ITC-HS-002

علوم تربیتي و 

کارآفریني
41



مهدی شهپروصال 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی- غیر حضوری )فن بیان ویژه تدریس  ITC-PD-132
علوم تربیتي و 

کارآفریني
42

سمیه حقاني 1399/08/14 1399/08/10
مجازی - غیر حضوری )نرم افزارهای تخصصي مالي 

(ویژه مربیان مالي و بازرگاني )
ITC-PD-704

علوم تربیتي و 

کارآفریني
43

سجاد مكرمي 1399/08/14 1399/08/10 (آفالین- آنالین)(5s)نظام آراستگي محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتي و 

کارآفریني
44

امین میرجلیلي 1399/08/14 1399/08/10
 CCNA course2(مجازی- غیر حضوری  ) 

router basic
ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات  45

محمود شادکام 1399/08/14 1399/08/10
 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  46

مهران توکلي 1399/08/14 1399/08/10
- غیرحضوری)مهندسي بازاریابي تولید محتوا

(مجازی
ITC-IT-1008 ITفناوری اطالعات  47

بهمن اسماعیلي 1399/08/14 1399/08/10
غیر  ) (مستند  )اصول سناریو نویسي آموزشي 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-104 فناوری آموز شي 48

1399/08/14 رسول خوشیده 1399/08/10 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شي 49

مهدی کیاني نكو 1399/08/14 1399/08/10
 ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحي وکتور 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-AV-376 فناوری آموز شي 50

علیرضا شجری 1399/08/14 1399/08/10 (مجازی - غیر حضوری  )تكنولوژی مالتي پلكس  ITC-AT-210 فناوری خودرو 51

معصومه نظری 1399/08/14 1399/08/10
غیر  ) (پیشرفته  )پماد و کرم سازی گیاهي 

(مجازی- حضوری 
ITC-FO-209 کشاورزی 52

ساسان جعفرنیا 1399/08/14 1399/08/10
- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی

(مجازی
ITC-FO-128 کشاورزی 53

ابوالفتح بسطامي 1399/08/14 1399/08/10
غیر )تجهیزات اندازه گیری نوین و کنترل کیفیت

(مجازی- حضوری
ITC-MA-048 CNCماشین ابزار  54

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/08/21 1399/08/17   step7 (مجازی - غیر حضوری  )پیشرفته ITC-EL-528 الكترونیک 55

سمیه رجبي 1399/08/21 1399/08/17
اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های  )آردینو 

(مجازی- غیر حضوری ) مقدماتي - (آردینو 
ITC-EL-939/0 الكترونیک 56

حسام مولي زاده 1399/08/21 1399/08/17

  IOTطراح سیستم های هوشمند مبتني بر 

مختص  ) (Internet Of Things)تكمیلي  

(مربیان استان کرمان

ITC-EL-922/0 الكترونیک 57

عاطفه مینوئي 

قاضیاني
1399/08/21 1399/08/17

-غیر حضوری  ) (پیشرفته)آشنایي با نرم افزار مطلب

( مجازی 
ITC-PE-235 برق 58

حسین نیكخو 1399/08/21 1399/08/17
-غیر حضوری  )روش های هوشمندسازی ساختمان 

( مجازی 
ITC-PE-244 برق 59

محمدجواد هاشمي 1399/08/21 1399/08/17
غیر  ) نقشه کشي و نقشه خواني در تاسیسات 

(مجازی - حضوری 
ITC-IN-014 تاسیسات 60

حمید ربیعي 1399/08/21 1399/08/17

آشنایي با عیوب جوشكاری قوسي و عوامل ایجاد و 

محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 

AWS,ASME,ISO(مجازی- غیر حضوری)

ITC-WE-089 جوشكاری 61

اسماعیل علي بخشي 1399/08/21 1399/08/17
 )جوشكاری برروی فوالد ساده کربني به روش مگ 

Module M1-1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-WE-022/1 جوشكاری 62

ربابه سرفالح 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسي 

(مجازی 
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجي 63



علي مجرد 1399/08/21 1399/08/17
غیر ) آلماني1مكالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی- حضوری
ITC-FL-780 زبانهای خارجي 64

محبوبه مهاجری 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری  ) (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه

(مجازی 
ITC-SE-122/1 صنایع پوشاک 65

علي غالمي 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری  )تعمیر و سرویس چرخ های خانگي 

(مجازی 
ITC-SE-148 صنایع پوشاک 66

حسین شكرزاده 

یكان
1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )شلوار دوزی  ITC-SE-213 صنایع پوشاک 67

الهه معتمدپور 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )کاله چرمي  ITC-SE-285 صنایع پوشاک 68

معصومه حسني 

کمساری
1399/08/21 1399/08/17

- غیر حضوری  ) (برزیلي)گلدوزی سه بعدی 

(مجازی 
ITC-SE-332 صنایع پوشاک 69

معصومه صیامي 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشي گل و مرغ  ITC-SE-374 صنایع پوشاک 70

کبری مرادی 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )ترکیب چوب و رزین  ITC-WO-112 صنایع چوب 71

عاطفه مهرافشار 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیر حضوری  )فتوشاپ در صنایع چوب  ITC-WO-574 صنایع چوب 72

زهرا کالنتری 

محمودآبادی
1399/08/21 1399/08/17

غیر  )چرم شناسي و آشنایي با مراحل تولید چرم 

(مجازی - حضوری 
ITC-SD-376 صنایع دستي 73

زهره میراحمدی 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری )خراش روی فلز  ITC-WO-049 صنایع دستي 74

رضا اشرفیان 1399/08/21 1399/08/17
مقدمات و اصول ترسیم - نقشه خواني عمومي 

(مجازی- غیر حضوری )تصاویر
ITC-UB-487 صنایع ساختمان 75

مریم سیاوشي 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری  )اصول مدیریت آشپزخانه صنعتي 

(مجازی 
ITC-FI-001 صنایع غذایي 76

نرگس مكي آبادی 1399/08/21 1399/08/17
غیر )مقدماتي- ایمني و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-209

علوم تربیتي و 

کارآفریني
77

سیدمحمدامین 

تقوی
1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیر حضوری )بورس مقدماتي  ITC-PD-712

علوم تربیتي و 

کارآفریني
78

مهدی شفیعي 1399/08/28 1399/08/17
 ) (ویژه مربیان فعال کارآفریني  )تسهیلگری توسعه 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-PD-168

علوم تربیتي و 

کارآفریني
79

محمدمهدی شورکي 1399/08/21 1399/08/17
 CompTIA(مجازی - غیر حضوری )  

Linux+(Core Level)
ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات  80

فاطمه معدني پور 1399/08/21 1399/08/17
adobe Captivative غیر حضوری  ) مقدماتي -

(مجازی 
ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات  81

امین میرجلیلي 1399/08/21 1399/08/17
CCNA Course2(Configuration  

(Switch Router Basic(مجازی- غیرحضوری )
ITC-IT-402/1 ITفناوری اطالعات  82

مرضیه شب خوان 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی-غیر حضوری  ) Excelداشبورد نویسي در  ITC-IT-123 ITفناوری اطالعات  83

محمود شادکام 1399/08/21 1399/08/17

 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

مختص مربیان استان  ) (مجازی- غیر حضوری

(گیالن 

ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  84



بهاره باقری 1399/08/21 1399/08/17
 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مختص مربیان استان زنجان 
ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  85

زینب مشرقي 1399/08/21 1399/08/17
  2019تولید محتوای الكترونیكي با نرم افزار

Camtasia  (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-AV-373 فناوری آموز شي 86

سیمین دخت 

موسائي
1399/08/21 1399/08/17 (مجازی -غیر حضوری  )فتوشاپ مقدماتي  ITC-AV-361/1 فناوری آموز شي 87

فاطمه نجاری 

طزرجاني
1399/08/21 1399/08/17

- غیر حضوری  ) پیشرفته 2cs3نرم افزار پریمیر پرو

(مجازی 
ITC-AV-116/2 فناوری آموز شي 88

ریحانه طالبي 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیر حضوری  )نرم افزار الیت روم ITC-AV-205 فناوری آموز شي 89

حسین بیكران مفرد 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری)سیستم انژکتوری بنزیني مقدماتي 

(مجازی
ITC-AT-306 فناوری خودرو 90

محمد صمدی 

بهرامي
1399/08/21 1399/08/17 (غیر حضوری- مجازی  )عملكرد ترمزهای هوشمند ITC-AT-657 فناوری خودرو 91

سهیل شهرکي 

ابراهیمي
1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیرحضوری)1مولد قدرت مقدماتي ITC-AT-318/1 فناوری خودرو 92

احمد باران چشمه 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )هیدرولیک مقدماتي  ITC-HP-127 فناوری خودرو 93

شایان منتظری 1399/08/21 1399/08/17
- غیر حضوری)تولید و پرورش گیاهان آپارتماني

(مجازی
ITC-FO-156 کشاورزی 94

علیرضا اسالمي 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیر حضوری )هرس درختان میوه ITC-FO-028/1 کشاورزی 95

بهزاد عباسي 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر ITC-MA-050/1 CNCماشین ابزار  96

ساعیان 1399/08/21 1399/08/17 (مجازی - غیر حضوری  )فنون راهنمای مسافر  ITC-HT-002 هتلداری و گردشگری 97

داود حبیب زاده 1399/08/28 1399/08/24
-LCD-LEDاصول تلویزیونهای دیجیتال

PDP(مجازی-غیرحضوری)
ITC-EL-218/3 الكترونیک 98

مریم فریور 1399/08/28 1399/08/24
طراحي و نقشه کشي سیستم های الكتریكي و 

(مجازی- غیر حضوری  )کنترل با نرم افزار ایپلن
ITC-EL-820-0 الكترونیک 99

نسیبه حسن زاده 1399/08/28 1399/08/24
- غیر حضوری  ) Matlabآشنایي با نرم افزار 

(مجازی 
ITC-PE-025 برق 100

فرامرز خوش لفظ 1399/08/28 1399/08/24
غیر  ) Hi Graphبه زبان PLC-S7برنامه نویسي 

(مجازی - حضوری 
ITC-PE-440 برق 101

حسین نیكخو 1399/08/28 1399/08/24
 ) (مجازی- غیر حضوری )ساختمان انرژی صفر

(مختص مربیان خراسان رضوی 
ITC-PE-242 برق 102

ابوالفضل رادمنش 1399/08/28 1399/08/24

آشنایي با تجهیزات و ابزارهای تخصصي کار با 

غیر )مبردها در صنعت تبرید و تهویه مطبوع

(مجازی- حضوری

ITC-IN-225 تاسیسات 103

سیدحامد حسیني 1399/08/28 1399/08/24
 )طراحي و محاسبه تاسیسات بهداشتي ساختمان

(غیر حضوری مجازی 
ITC-IN-180 تاسیسات 104

علي زارع 1399/08/28 1399/08/24
 )جوشكاری تیگ برروی فوالد ساده کربني 

Module A,S,T1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-WE-015/1 جوشكاری 105

ربابه سرفالح 1399/08/28 1399/08/24
مجازی - غیر حضوری  ) A-1دستور زبان انگلیسي 

)
ITC-FL-410/1 زبانهای خارجي 106



علي مجرد 1399/08/28 1399/08/24
غیر ) آلماني2مكالمه روزمره و درک و فیلم 

(مجازی- حضوری
ITC-FL-781 زبانهای خارجي 107

محمدرضا نجفي 

آراني
1399/08/28 1399/08/24

- غیر حضوری )(صنعتي  )پیراهن دوز مردانه 

(مجازی
ITC-SE-141 صنایع پوشاک 108

زهرا شكری 1399/08/28 1399/08/24
- غیر حضوری)دوخت لباس با الگوهای سایزبندی

(مجازی
ITC-SE-373 صنایع پوشاک 109

لیال مصطفي 

پورسسمسي
1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )کیف بافي  ITC-SE-324 صنایع پوشاک 110

مریم اسالمي 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )موتیف  ITC-SE-391 صنایع پوشاک 111

کبری مرادی 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت چوبي  ITC-WO-046 صنایع چوب 112

افسانه مهتابي 

بیدگلي
1399/08/28 1399/08/24

غیر حضوری  )تحلیل طرحهای دستبافته های ایران 

(مجازی - 
ITC-SD-383 صنایع دستي 113

فریبا جاللي 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی- غیر حضوری  )سازنده ملیله کاغذی  ITC-WO-124 صنایع دستي 114

مریم نمدیان مجرد 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )گلهای سرمه ای و رویایي  ITC-WO-123 صنایع دستي 115

مریم علیزاده 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )مباني هنرهای تجسمي  ITC-WO-036 صنایع دستي 116

مینا زمان زاد 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )معرق کاشي  ITC-WO-047 صنایع دستي 117

عباس قراگوزلو 1399/08/28 1399/08/24
 )اصول جوشكاری و بازرسي جوش و کارگاه جوش

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-UB-218/1 صنایع ساختمان 118

سحر علوی زاده 1399/08/28 1399/08/24
غیر حضوری  )طراحي و مدلسازی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - 
ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان 119

راضیه رضایي 1399/08/28 1399/08/24
غیر  )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسي 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-111

علوم تربیتي و 

کارآفریني
120

طیبه نسترن 1399/09/05 1399/08/24
مختص  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام  )پداگوژی 

(مربیان استان بوشهر
ITC-PD-159

علوم تربیتي و 

کارآفریني
121

فریبا معدني پور 1399/08/28 1399/08/24
- غیر حضوری)روانشناسي مهارتهای ارتباطي

(مجازی
ITC-PD-113

علوم تربیتي و 

کارآفریني
122

مهدی شهپروصال 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )فنون آموزش مجازی  ITC-PD-169
علوم تربیتي و 

کارآفریني
123

مهشید غالمزاده 

نباتي
1399/08/28 1399/08/24

غیر  ) Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات  124

زهرا عیسوندی 1399/08/28 1399/08/24
غیر  ) Preziساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

(مجازی - حضوری 
ITC-IT-143 ITفناوری اطالعات  125

لیال اکبری منش 1399/08/28 1399/08/24

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

- غیر حضوری  )مقدماتي  (Wordpress)محتوا

(مجازی 

ITC-IT-943 ITفناوری اطالعات  126

محمود شادکام 1399/08/28 1399/08/24
 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  127

فاطمه معدني پور 1399/08/28 1399/08/24

 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

مختص مربیان استان  ) (مجازی- غیر حضوری

(قزوین 

ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  128

صدیقه سادات 

موسوی
1399/08/28 1399/08/24

 MOHO (Anime Studio )انیمیشن سازی با 

(غیر حضوری مجازی )مقدماتي 
ITC-AV-375 فناوری آموز شي 129

ساره عطایي 

محمدی
1399/09/05 1399/08/24

تولید محتوای الكترونیک با نرم افزار استوری 

(مجازی- غیر حضوری)الین
ITC-AV-369 فناوری آموز شي 130

ریحانه طالبي 1399/08/28 1399/08/24
  2019تولید محتوای الكترونیكي با نرم افزار

Camtasia  (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-AV-373 فناوری آموز شي 131



بهمن اسماعیلي 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )زیبایي شناسي  ITC-AV-101/1 فناوری آموز شي 132

پروانه ترنج زر 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته  ITC-AV-362/1 فناوری آموز شي 133

محمد عطایي 

محمدی
1399/08/28 1399/08/24

غیر  ) Adobe Camera Rawویرایش عكس با 

(مجازی- حضوری 
ITC-AV-377 فناوری آموز شي 134

علیرضا شجری 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی - غیر حضوری  ) 1برق خودرو  ITC-AT-328 فناوری خودرو 135

احمد باران چشمه 1399/08/28 1399/08/24
- غیر حضوری  )تكنولوژی کاربرد سنسور در خودرو 

(مجازی 
ITC-AT-539 فناوری خودرو 136

حسین بیكران مفرد 1399/08/28 1399/08/24
غیر )(پیشرفته  )سوخت رساني انژکتوری تخصصي 

(مجازی- حضوری
ITC-AT-308 فناوری خودرو 137

علیرضا اسالمي 1399/08/28 1399/08/24
غیر  )اصول طراحي ، احداث و نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 
ITC-FO-886 کشاورزی 138

محمدمهدی بهادری 1399/08/28 1399/08/24 (مجازی- غیر حضوری  )پرورش دهنده مرغ بومي  ITC-FO-109 کشاورزی 139

قاسم اسماعیلي 1399/08/28 1399/08/24
 )داروئي - پرورش و تكثیر قارچ های خاص 

(مجازی - غیر حضوری  )کامبوجیا- کفیر- گانودرما 
ITC-FO-073 کشاورزی 140

حسین شیرمحمدی 1399/08/28 1399/08/24

 VMC850 مدل CNCبرنامه نویسي فرز 

(FANUC Series oi-mb)(غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-158 CNCماشین ابزار  141

محمدرضا بیكي 

ورزنه
1399/09/05 1399/09/01

- غیر حضوری  ) FPGAتراشه های برنامه پذیر

(مجازی
ITC-EL-522/1 الكترونیک 142

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/09/05 1399/09/01

 Industrialمكاترونیک ربات های صنعتي

Robots ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-EL-817/7 الكترونیک 143

اکبر شكری 

فیروزجایي
1399/09/05 1399/09/01

غیر  )حفاظت پیشرفته موتورهای الكتریكي 

(مجازی - حضوری 
ITC-PE-617 برق 144

حسین نیكخو 1399/09/05 1399/09/01
 در طراحي سیستم های PV Systنرم افزار

(مجازی- غیر حضوری)خورشیدی فتوولتائیک 
ITC-EL-905/4 برق 145

مجتبي خوشخوی 

حقیقي
1399/09/05 1399/09/01

ماشین لباسشویي )1-8تعمیر لوازم خانگي گردنده

(مجازی- غیر حضوری)(تمام اتوماتیک
ITC-IN-117 تاسیسات 146

فرخ پیشوایي 1399/09/05 1399/09/01
غیر  )الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-123/1 صنایع پوشاک 147

زهرا شكری 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی- غیر حضوری )دوخت لباسهای کشي ITC-SE-173 صنایع پوشاک 148

مهشید مزروعي 

سبداني
1399/09/05 1399/09/01 (مجازی - غیر حضوری )رودوزهای سنتي  ITC-SE-218 صنایع پوشاک 149

زهرا فروزه 1399/09/05 1399/09/01
غیر  ) (مقدماتي)طراحي نقشه قالي با کامپیوتر

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-266 صنایع پوشاک 150

مهناز ایمانپور مغوان 1399/09/05 1399/09/01
- غیر حضوری  )طراحي نقشه گلیم با دست 

(مجازی 
ITC-SE-269 صنایع پوشاک 151

کبری مرادی 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی - غیر حضوری  )ترکیب چوب و رزین  ITC-WO-112 صنایع چوب 152

محمدجواد شریفي 1399/09/05 1399/09/01
- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحي داخلي

(مجازی
ITC-WO-565 صنایع چوب 153



حوریه فخارزاده 

ناییني
1399/09/05 1399/09/01 (غیر حضوری مجازی  )بازاریابي صنایع دستي  ITC-SD-364 صنایع دستي 154

معصومه ولي زاده 1399/09/05 1399/09/01
- غیر حضوری  )ساخت مجسمه با خمیر چیني 

(مجازی 
ITC-SD-409 صنایع دستي 155

فاطمه زراعتگر 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی- غیر حضوری  )شمع سازی  ITC-SE-330 صنایع دستي 156

رضا اشرفیان 1399/09/05 1399/09/01
غیر - مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت

(حضوری
ITC-DR-641/1 صنایع ساختمان 157

نرگس مكي آبادی 1399/09/05 1399/09/01
غیر )تكمیلي- ایمني و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-210

علوم تربیتي و 

کارآفریني
158

سپیده سیدموسوی 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی- غیر حضوری  )آموزش خالق  ITC-PD-170
علوم تربیتي و 

کارآفریني
159

فاطمه معدني پور 1399/09/05 1399/09/01
adobe Captivative غیر حضوری  ) پیشرفته -

(مجازی 
ITC-IT-1002 ITفناوری اطالعات  160

امین میرجلیلي 1399/09/05 1399/09/01

امنیت سایبری کاربر 

 CSCU(Certificate Secureکامپیوتر

Computer User) (مجازی- غیر حضوری)

ITC-IT-242 ITفناوری اطالعات  161

1399/09/05 رسول خوشیده 1399/09/01 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شي 162

احمد باران چشمه 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی - غیر حضوری  )پنوماتیک مقدماتي  ITC-HP-125 فناوری خودرو 163

محمد صمدی 

بهرامي
1399/09/05 1399/09/01

- غیر حضوری)1مباني انتقال قدرت اتوماتیک 

(مجازی
ITC-AT-670 فناوری خودرو 164

رضا یعقوبي ساردو 1399/09/05 1399/09/01
- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی

(غیر حضوری
ITC-FO-136 کشاورزی 165

محمد عابد 1399/09/05 1399/09/01
- غیر حضوری)آشنایي با بیوگاز در کشاورزی

(مجازی
ITC-FO-107 کشاورزی 166

پژمان معدني 1399/09/05 1399/09/01
- غیر حضوری  )پرورش و تكثیر ماهیان سردآبي 

(مجازی 
ITC-FO-053 کشاورزی 167

ابوالفتح بسطامي 1399/09/05 1399/09/01 (مجازی - غیر حضوری  ) اندازه گیری مقدماتي   ITC-MA-002 CNCماشین ابزار  168

حمیدرضا ابطحي نیا 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی- غیرحضوری  )الكترونیک کاربردی ITC-EL-103/3 الكترونیک 169

علي اصغر زنگانه 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری )پروژه های کاربردی میكروکنترلرها 

(مجازی
ITC-EL-525 الكترونیک 170

علي اکبر کوهجاني 1399/09/12 1399/09/08
 سطح Factory i/oاتوماسیون صنعتي با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری )یک 
ITC-PE-438 برق 171

امیرحسین حبیب 

زاده
1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )سنسورها  ITC-PE-028 برق 172

هادی خجسته 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )آشنایي با برق تاسیسات  ITC-IN-176 تاسیسات 173

اسماعیل علي بخشي 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی- غیر حضوری)برش قطعات ITC-WE-075 جوشكاری 174



علي زارع 1399/09/12 1399/09/08
پیچیدگي و تنش در جوشكاری و نحوه پیشگیری 

(مجازی- غیر حضوری)آن
ITC-WE-052 جوشكاری 175

ربابه سرفالح 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  ) PET3 A-2دستور  ITC-FL-398/2 زبانهای خارجي 176

علي مجرد 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری  ) آلماني 1دستور و واژگان مقدماتي 

(مجازی 
ITC-FL-792/1 زبانهای خارجي 177

الهام دبیری 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری  ) (گریت)پارچه سازی تزئیني

(مجازی 
ITC-SE-166/1 صنایع پوشاک 178

حسین شكرزاده 

یكان
1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )شلوار دوزی  ITC-SE-213 صنایع پوشاک 179

ژیال رحیم خانلي 1399/09/12 1399/09/08
غیر  ) 1عروسک های تزییني مخصوص لباس 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-408 صنایع پوشاک 180

عصمت مرادی سیار 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )قالي بافي مقدماتي  ITC-SE-271 صنایع پوشاک 181

مریم شكری 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری  ) (برزیلي)گلدوزی سه بعدی 

(مجازی 
ITC-SE-332 صنایع پوشاک 182

محمدرضا 

گلپورالسكي
1399/09/12 1399/09/08 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومي و مبلمان ITC-WO-071 صنایع چوب 183

مریم علیزاده 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری  )مباني و مفاهیم صنایع دستي 

(مجازی 
ITC-WO-086 صنایع دستي 184

مریم نمدیان مجرد 1399/09/12 1399/09/08
غیر  )(صابون)منبت و حكاکي روی سطوح نرم 

(مجازی - حضوری 
ITC-SD-346 صنایع دستي 185

الهام معصومي 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی- غیر حضوری  )نقاشي تیناب  ITC-SD-321 صنایع دستي 186

مریم سیاوشي 1399/09/12 1399/09/08
غیر حضوری  ) ( Finger Food)تهیه فینگرفودها 

(مجازی - 
ITC-FI-040 صنایع غذایي 187

علیرضا زرین وفا 1399/09/12 1399/09/08
- آنالین)مقدماتي- ایمني و بهداشت در محیط کار 

(آفالین
ITC-PD-209

علوم تربیتي و 

کارآفریني
188

فریبا معدني پور 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری  )(نورومارکتینگ )بازاریابي عصبي 

(مجازی
ITC-PD-714

علوم تربیتي و 

کارآفریني
189

خاطره جوانبخت 

قهفرخي
1399/09/12 1399/09/08

غیر )بهداشت و سالمت عمومي در محیط کار

(مختص مربیان استان فارس ) (مجازی- حضوری 
ITC-HS-002

علوم تربیتي و 

کارآفریني
190

مهدی شهپروصال 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی- غیر حضوری  )زبان بدن ویژه تدریس ITC-PD-171
علوم تربیتي و 

کارآفریني
191

محمدمهدی شورکي 1399/09/12 1399/09/08
 ) SQL Serverطراحي پایگاه داده رابطه ای با 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-813 ITفناوری اطالعات  192

عظیمه شریف 1399/09/12 1399/09/08
 GUI)طراحي و برنامه نویسي واسط گرافیكي کاربر

(مجازی- غیر حضوری  ) Matlabدر (
ITC-IT-771 ITفناوری اطالعات  193

محمود شادکام 1399/09/12 1399/09/08
 ) در فناوری اطالعاتCamtasiaکاربرد نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری
ITC-IT-1020 ITفناوری اطالعات  194

بهمن اسماعیلي 1399/09/12 1399/09/08
غیر  ) (مستند  )اصول سناریو نویسي آموزشي 

(مجازی - حضوری 
ITC-AV-104 فناوری آموز شي 195



1399/09/12 رسول خوشیده 1399/09/08 (مجازی- غیر حضوری)روشهای ارائه مطلب  ITC-AV-204 فناوری آموز شي 196

مهدی کیاني نكو 1399/09/12 1399/09/08
 ) illustratorبا  (لوگو و کاراکتر )طراحي وکتور 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-AV-376 فناوری آموز شي 197

محمد عطایي 

محمدی
1399/09/12 1399/09/08

غیر  ) Adobe Camera Rawویرایش عكس با 

(مجازی- حضوری 
ITC-AV-377 فناوری آموز شي 198

علیرضا شجری 1399/09/12 1399/09/08  Hybrid Vehicles تكنولوژی خودروهای هیبرید

(مجازی- غیرحضوری )
ITC-AT-456/1 فناوری خودرو 199

حسین بیكران مفرد 1399/09/12 1399/09/08
- غیر حضوری)سیستم انژکتوری بنزیني مقدماتي 

(مجازی
ITC-AT-306 فناوری خودرو 200

علیرضا اسالمي 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )پیوند درختان میوه  ITC-FO-024/1 کشاورزی 201

ساسان جعفرنیا 1399/09/12 1399/09/08
 Realtimeطراحي فضای سبز با نرم افزار 

Landscaping Pro( مجازی- غیر حضوری)
ITC-FO-145 کشاورزی 202

حسین شیرمحمدی 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  ) F1 مقدماتي CNCفرز  ITC-MA-167 CNCماشین ابزار  203

الهه ابوالفضلي 1399/09/12 1399/09/08 (مجازی - غیر حضوری  )نقشه خوان صنعتي  ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  204

داود حبیب زاده 1399/09/19 1399/09/15
 )اصول، طراحي و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ 

(مجازی- غیرحضوری 
ITC-EL-925/0 الكترونیک 205

امید بهنام گل 1399/09/19 1399/09/15

آشنائي با شبكه ) مقدمه ای بر شبكه های صنعتي

های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در 

(مجازی- غیر حضوری )(الكترونیک و کنترل

ITC-EL-924/0 الكترونیک 206

فرامرز خوش لفظ 1399/09/19 1399/09/15 PLC (مجازی - غیر حضوری  ) پیشرفته ITC-PE-411 برق 207

عاطفه مینوئي 

قاضیاني
1399/09/19 1399/09/15

تحلیل ماشین های الكتریكي با نرم افزار 

MATLAB (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-PE-032 برق 208

محسن وکیلي مقدم 1399/09/19 1399/09/15
غیر  )طراحي موتورخانه تاسیسات مكانیكي 

(مجازی - حضوری 
ITC-IN-152 تاسیسات 209

حمید ربیعي 1399/09/19 1399/09/15
 ) Level Iبازرسي جوش بروش چشمي 

(مجازی - غیرحضوری 
ITC-WE-059 جوشكاری 210

معصومه حسني 

کمساری
1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )زیورآالت چرمي  ITC-SE-328 صنایع پوشاک 211

زینب وفائي نژاد 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )طراحي لباس و خالقیت   ITC-SE-156 صنایع پوشاک 212

مریم نمدیان مجرد 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )عروسک دوزی  ITC-SE-343 صنایع پوشاک 213

بهزاد راداصل 1399/09/19 1399/09/15
غیر  )مباني صادرات و واردات در صنعت مد 

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-401 صنایع پوشاک 214

الهه معتمدپور 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )معرق چرم  ITC-SE-189 صنایع پوشاک 215

بابک سلطاني 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )ابزارشناسي  ITC-WO-570 صنایع چوب 216



محمدجواد شریفي 1399/09/19 1399/09/15
- غیر حضوری)تزیینات داخلي و چیدمان منازل

(مجازی
ITC-WO-564 صنایع چوب 217

عاطفه مهرافشار 1399/09/19 1399/09/15
غیر  )طراحي بسته بندی محصوالت صنایع دستي

(مجازی- حضوری
ITC-WO-105 صنایع دستي 218

افسانه مهتابي 

بیدگلي
1399/09/19 1399/09/15

- غیر حضوری  )طراحي سنتي فرش با دست 

(مجازی 
ITC-SD-411 صنایع دستي 219

فاطمه رهاویان 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )کیف های بدون دوخت  ITC-SD-394 صنایع دستي 220

مهین مرادی 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشي با تكنیک پاکو  ITC-SD-332 صنایع دستي 221

اسداله قبادی 1399/09/19 1399/09/15
 ) دستي در تلفن همراه GPSکار با شبیه ساز 

(مجازی- غیرحضوری 
ITC-UB-495 صنایع ساختمان 222

رضا عابدی منفرد 1399/09/19 1399/09/15
غیر  ) ISO10015استاندارد فرایند آموزش

(مجازی - حضوری 
ITC-PD-204/1

علوم تربیتي و 

کارآفریني
223

سیدمحمدامین 

تقوی
1399/09/19 1399/09/15 (مجازی- غیر حضوری )بورس تكمیلي  ITC-PD-713

علوم تربیتي و 

کارآفریني
224

زهراسادات مهدوی 1399/09/26 1399/09/15
- آنالین  )(ویژه مربیان جدیداالستخدام  )پداگوژی 

(آفالین
ITC-PD-159

علوم تربیتي و 

کارآفریني
225

امین میرجلیلي 1399/09/19 1399/09/15
 LPIC1(Linux)مجازی- غیرحضوری)

Professional Level1)
ITC-IT-234 ITفناوری اطالعات  226

طیبه جشني 1399/09/19 1399/09/15
 )مقدماتي - unityطراحي بازی کامپیوتری با موتور

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-711 ITفناوری اطالعات  227

سمانه ایرانمنش 1399/09/26 1399/09/15

تولید محتوای الكترونیک با نرم افزار استوری 

مختص مربیان استان  )(مجازی- غیر حضوری)الین

(فارس

ITC-AV-369 فناوری آموز شي 228

صدیقه سادات 

موسوی
1399/09/19 1399/09/15

غیر )In Designصفحه آرایي  با نرم افزار 

(مجازی- حضوری
ITC-AV-372 فناوری آموز شي 229

پروانه ترنج زر 1399/09/19 1399/09/15 (مقدماتي - غیر حضوری  )فتوشاپ مقدماتي  ITC-AV-361/1 فناوری آموز شي 230

ریحانه طالبي 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی- غیر حضوری)نرم افزار ادیوس مقدماتي ITC-AV-117/1 فناوری آموز شي 231

فاطمه نجاری 

طزرجاني
1399/09/19 1399/09/15

- غیر حضوری  ) پیشرفته 2cs3نرم افزار پریمیر پرو

(مجازی 
ITC-AV-116/2 فناوری آموز شي 232

احمد باران چشمه 1399/09/19 1399/09/15
- غیر حضوری  ) ECUبررسي ساختار الكترونیكي 

(مجازی 
ITC-AT-575 فناوری خودرو 233

محمد صمدی 

بهرامي
1399/09/19 1399/09/15

غیر  )1مباني سیستم تعلیق و فرمان خودرو 

(مجازی - حضوری 
ITC-AT-671 فناوری خودرو 234

محمدمهدی بهادری 1399/09/19 1399/09/15 (مجازی- غیر حضوری  )پرورش پرندگان زینتي  ITC-FO-108 کشاورزی 235

ندا معمائي 1399/09/19 1399/09/15
غیر حضوری )(اکو توریسم )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- 
ITC-FO-142 کشاورزی 236

علي پائین خیاباني 1399/09/19 1399/09/15
غیر  )کشت توت فرنگي بصورت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 
ITC-FO-061 کشاورزی 237



محسن ماللو 1399/09/19 1399/09/15
طراحي و ساخت قطعات هنری با نرم افزار 

ArtCAM( مجازی- غیر حضوری)
ITC-MA-121 CNCماشین ابزار  238

علي اصغر زنگانه 1399/09/26 1399/09/22
- غیر حضوری  )کاربرد نرم افزار الكتریكال اتوکد 

(مجازی
ITC-EL-307 الكترونیک 239

امیرحسین اسدی 

کرد
1399/09/26 1399/09/22

- غیر حضوری)Digsilentآشنایي با نرم افزار 

(مجازی
ITC-PE-047 برق 240

حسین نیكخو 1399/09/26 1399/09/22
- غیر حضوری  )نیروگاه خورشیدی و فروش برق 

(مجازی 
ITC-PE-243 برق 241

محمدجواد هاشمي 1399/09/26 1399/09/22
غیر  ) نقشه کشي و نقشه خواني در تاسیسات 

(مجازی - حضوری 
ITC-IN-014 تاسیسات 242

اسماعیل علي بخشي 1399/09/26 1399/09/22
 )جوشكاری برروی فوالد ساده کربني به روش مگ 

Module M1-1) ( مجازی- غیر حضوری)
ITC-WE-022/1 جوشكاری 243

ربابه سرفالح 1399/09/26 1399/09/22
- غیر حضوری  ) A-1آزمایشگاه زبان انگلیسي 

(مجازی 
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجي 244

علي مجرد 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  ) گردشگری 1زبان آلماني  ITC-FL-790 زبانهای خارجي 245

محمدرضا نجفي 

آراني
1399/09/26 1399/09/22

تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتي راسته 

(مجازی - غیر حضوری  )و آشنایي با خط تولید 
ITC-SE-145 صنایع پوشاک 246

زهرا شكری 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )چادر و مقنعه  ITC-SE-185 صنایع پوشاک 247

مریم اسالمي 1399/09/26 1399/09/22
غیر )(تزیینات کاربردی قالب بافي )دریم کچر

(مجازی- حضوری
ITC-SE-388 صنایع پوشاک 248

مهسا وفائي نژاد 1399/09/26 1399/09/22
غیر  ) ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحي لباس

(مجازی - حضوری 
ITC-SE-129 صنایع پوشاک 249

محبوبه مهاجری 1399/09/26 1399/09/22
- غیرحضوری)(مقدماتي)کار روی مانكن - موالژ 

(مجازی
ITC-SE-131/1 صنایع پوشاک 250

نرگس نمدیان مجرد 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )سنجاق سینه های تزئیني  ITC-SD-354 صنایع دستي 251

مریم علیزاده 1399/09/26 1399/09/22
- غیر حضوری  ) (متن و حاشیه )طراحي سنتي 

(مجازی 
ITC-WO-085 صنایع دستي 252

لیال محمدی 

محمدی
1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )طراحي مقدماتي  ITC-WO-033/1 صنایع دستي 253

عزیزه کریمي 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )ورني بافي  ITC-SD-410 صنایع دستي 254

عباس قراگوزلو 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )اجرا و نظارت  ITC-UB-266 صنایع ساختمان 255

مریم احباب 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی- غیر حضوری  ) (بوتیكي)حلواپزی  ITC-FI-010 صنایع غذایي 256

مهدی شفیعي 1399/10/03 1399/09/22
 ) (ویژه مربیان فعال کارآفریني  )تسهیلگری توسعه 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-PD-168

علوم تربیتي و 

کارآفریني
257

فریبا معدني پور 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )حل مسئله خالق  ITC-PD-135
علوم تربیتي و 

کارآفریني
258



مهدی شهپروصال 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی- غیر حضوری )فن بیان ویژه تدریس  ITC-PD-132
علوم تربیتي و 

کارآفریني
259

فاطمه معدني پور 1399/09/26 1399/09/22 ASP.NETمجازی- غیر حضوری )  ITC-IT-520/1 ITفناوری اطالعات  260

مهشید غالمزاده 

نباتي
1399/09/26 1399/09/22 PHP (مجازی - غیر حضوری) ITC-IT-510 ITفناوری اطالعات  261

مرضیه اربابي 1399/09/26 1399/09/22
-  کار با واسط گرافیكي Pythonبرنامه نویس 

(مجازی - غیر حضوری  )متوسط 
ITC-IT-702 ITفناوری اطالعات  262

زهرا ارباب دیزچه 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی-غیر حضوری  ) Excelداشبورد نویسي در  ITC-IT-123 ITفناوری اطالعات  263

زینب مشرقي 1399/09/26 1399/09/22
 MOHO (Anime Studio )انیمیشن سازی با 

(مجازی- غیر حضوری  )مقدماتي
ITC-AV-375 فناوری آموز شي 264

ساره عطایي 

محمدی
1399/10/03 1399/09/22

تولید محتوای الكترونیک با نرم افزار استوری 

(مجازی- غیر حضوری)الین
ITC-AV-369 فناوری آموز شي 265

بهمن اسماعیلي 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )زیبایي شناسي  ITC-AV-101/1 فناوری آموز شي 266

ریحانه طالبي 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  )نرم افزار ادیوس پیشرفته  ITC-AV-117/2 فناوری آموز شي 267

علیرضا شجری 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  ) 2برق خودرو  ITC-AT-329 فناوری خودرو 268

سهیل شهرکي 

ابراهیمي
1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  ) 2مولد قدرت مقدماتي  ITC-AT-318/2 فناوری خودرو 269

محمدرضا اکبری 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی - غیر حضوری  ) (مقدماتي)طب سنتي ITC-FO-203 کشاورزی 270

علیرضا اسالمي 1399/09/26 1399/09/22 (مجازی- غیر حضوری )مدیریت باغات میوه ITC-FO-888/1 کشاورزی 271

داود حبیب زاده 1399/10/03 1399/09/29
اصول کاربرد و تعمیرات الكترونیک در دستگاههای 

(مجازی- غیر حضوری  )جوش و برش 
ITC-EL-859 الكترونیک 272

بهار حیدری 1399/10/03 1399/09/29 LOGO (مجازی- غیر حضوری) ITC-PE-023 برق 273

علي اکبر کوهجاني 1399/10/03 1399/09/29
 سطح Factory i/oاتوماسیون صنعتي با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری )دو 
ITC-PE-441 برق 274

علي اکبر نوروزی 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی- غیر حضوری)دستگاه تصفیه آب خانگي ITC-IN-204 تاسیسات 275

هادی خجسته 1399/10/03 1399/09/29
سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت 

(مجازی - غیر حضوری  ) (VRF,VRV)متغیر
ITC-IN-186 تاسیسات 276

لیال مصطفي 

پورسسمسي
1399/10/03 1399/09/29 (مجازی- غیر حضوری )بافنده زیورآالت کاموایي ITC-SD-362 صنایع پوشاک 277

معصومه حسني 

کمساری
1399/10/01 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )دوخت ماسک  ITC-SE-404 صنایع پوشاک 278

صدقه امیني بهابادی 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )سرویس آشپزخانه  ITC-SE-152 صنایع پوشاک 279



زلیخا خادمي 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )فرش دو رویه  ITC-SE-273 صنایع پوشاک 280

صدیقه شیردل 1399/10/03 1399/09/29
- غیر حضوری  )بهسازی و مصنوعي سازی گوهر 

(مجازی 
ITC-SD-393 صنایع دستي 281

رضوان یعقوبي 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )جواهرسازی مهره ای  ITC-SD-360 صنایع دستي 282

معصومه ولي زاده 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )حكاکي روی فلز  ITC-SD-313 صنایع دستي 283

زهره خسروی 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )نقاشي دکوراتیو  ITC-SD-337 صنایع دستي 284

سمیرا بهبودی 1399/10/03 1399/09/29
Revit Architecture (مقدماتي) (  غیر حضوری

(مجازی - 
ITC-UB-317 صنایع ساختمان 285

راضیه رضایي 1399/10/03 1399/09/29
غیر  )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسي 

(مجازی- حضوری
ITC-PD-111

علوم تربیتي و 

کارآفریني
286

مسعود منشدی 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی - غیر حضوری  )حقوق کسب و کار  ITC-PD-937
علوم تربیتي و 

کارآفریني
287

مژده حیدری 1399/10/03 1399/09/29 (مجازی- غیر حضوری  )روانشناسي عمومي  ITC-PD-128
علوم تربیتي و 

کارآفریني
288

سجاد مكرمي 1399/10/03 1399/09/29 (آفالین -آنالین  )فنون مذاکره ومدیریت جلسات  ITC-PD-201
علوم تربیتي و 

کارآفریني
289

هاشم تن زده 1399/10/03 1399/09/29
MTCNA: MikroTik Certified Network 

Associate (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات  290

مهران توکلي 1399/10/03 1399/09/29
شبیه سازی شبكه های کامپیوتری و مخابراتي با 

OPNET (مقدماتي) (  مجازی - غیر حضوری)
ITC-IT-431 ITفناوری اطالعات  291

لیال اکبری منش 1399/10/03 1399/09/29

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

- غیر حضوری  )پیشرفته  (Wordpress)محتوا

(مجازی 

ITC-IT-944 ITفناوری اطالعات  292

محمد عابد 1399/10/03 1399/09/29
 )آشنایي با بستر های کاشت قارچ های خوراکي 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-FO-070/1 کشاورزی 293

محمدرضا یوسف پور 1399/10/03 1399/09/29
- غیر حضوری  ) (گوشتي و تخمگذار)پرورش مرغ

(مجازی
ITC-FO-113 کشاورزی 294

شایان منتظری 1399/10/03 1399/09/29
غیر  )گلها و درختچه های زینتي فضای آزاد 

(مجازی - حضوری 
ITC-FO-154 کشاورزی 295

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


