
تاریخ پایان تاریخ شروع تعداد ثبت نام عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1397/08/07 1397/08/05 15 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 1

1397/08/07 1397/08/05 12 (پیشرفته)آشنایی با نرم افزار مطلب ITC-PE-235 برق 2

1397/08/07 1397/08/05 15 مدیر فنی آسانسور ITC-PE-233 برق 3

1397/08/07 1397/08/05 11 آبگرمکن های خورشیدی ITC-IN-143
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
4

1397/08/07 1397/08/05 15
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری 5

1397/08/10 1397/08/05 15
-غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل

( مجازی
ITC-WO-564

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
6

1397/08/07 1397/08/05 12 1ابزار تیزكنی ITC-MA-078 CNCماشین ابزار  7

1397/08/07 1397/08/05 12 1تراش تخصصی  ITC-MA-088 CNCماشین ابزار  8

1397/08/15 1397/08/12 8
 ELECTRICALكاربرد نرم افزار

AUTOCAD
ITC-EL-307 الکترونیک 9

1397/08/15 1397/08/12 15 آسانسور كاربردی ITC-PE-213 برق 10

1397/08/15 1397/08/12 15
طراحی و سیم كشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق 11

1397/08/15 1397/08/12 15 1كولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
12

1397/08/15 1397/08/12 13 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 13

1397/08/15 1397/08/12 18 الگوساز و دوخت كت و پالتو متد مولر ITC-SE-123/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
14

1397/08/15 1397/08/12 15 ( 1 )كاربرد نرم افزاركامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
15

1397/08/15 1397/08/12 18 كاله چرمی ITC-SE-285
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
16

1397/08/15 1397/08/12 12 (حجم سازی با خمیر كاغذ)پاپیه ماشه ITC-WO-039
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
17

1397/08/15 1397/08/12 12 خراطی ITC-WO-506
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
18

1397/08/15 1397/08/12 11 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان 19

1397/08/15 1397/08/12 15
شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای 

(غیرحضوری- مجازی )مقدماتی
ITC-UB-413 صنایع ساختمان 20

1397/08/15 1397/08/12 11
در طراحی داخلی (ویترای)كار روی شیشه 

ساختمان
ITC-UB-367 صنایع ساختمان 21

(1397آبان ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1397/08/15 1397/08/12 8 اصول نگهداری مواد غذایی ITC-FI-002 صنایع غذایی 22

1397/08/15 1397/08/12 19
اجرا در استان خراسان ) كارآفرینی مقدماتی 

(رضوی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
23

1397/08/15 1397/08/12 15 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 24

1397/08/15 1397/08/12 15 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 25

1397/08/15 1397/08/12 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 26

1397/08/15 1397/08/12 15 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی 27

1397/08/15 1397/08/12 15 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 28 دی9فناوری خودرو 

1397/08/15 1397/08/12 10 محوطه سازی فضای سبز ITC-FO-122 كشاورزی 29

1397/08/15 1397/08/12 12 2تراش تخصصی  ITC-MA-089 CNCماشین ابزار  30

1397/08/15 1397/08/12 10

پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط كار

اجرا در )(نیاز برای كلیه رشته ها و مشاغل

(استان تهران

ITC-HS-002
 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
31

1397/08/23 1397/08/19 20
-غیر حضوری  )تکنولوژی لیزر و كاربردهای آن

( مجازی
ITC-EL-603/1 الکترونیک 32

1397/08/22 1397/08/19 15 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 33

1397/08/22 1397/08/19 15 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 34

1397/08/22 1397/08/19 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 35

1397/08/22 1397/08/19 15 eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق 36

1397/08/22 1397/08/19 13 آشنایی با برق تاسیسات ITC-IN-176
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
37

1397/08/22 1397/08/19 13
ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(رومیزی 
ITC-IN-119

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
38

1397/08/22 1397/08/19 12 متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده ITC-WE-050 جوشکاری 39

1397/08/22 1397/08/19 15 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 40

1397/08/22 1397/08/19 15 1مکالمه كاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی 41

1397/08/22 1397/08/19 18 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
42

1397/08/22 1397/08/19 15 ( 2 )كاربرد نرم افزاركامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
43

1397/08/22 1397/08/19 12 اتصاالت چوبی ITC-WO-571
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
44

1397/08/22 1397/08/19 11 معرق مشبک ITC-WO-008
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
45



1397/08/22 1397/08/19 15
اصول طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم 

3DMAXافزار 
ITC-UB-428 صنایع ساختمان 46

1397/08/22 1397/08/19 10 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوكد ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان 47

1397/08/22 1397/08/19 15 كاشی كاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان 48

1397/08/22 1397/08/19 15 گچ كاری ساختمان ITC-UB-363 صنایع ساختمان 49

1397/08/23 1397/08/19 9
غیر )بافت پارچه با دستگاه ماكویی و رایپر

(مجازی- حضوری 
ITC-LO-005 صنایع نساجی 50

1397/08/23 1397/08/19 20
اجرا در استان خراسان ) كارآفرینی مقدماتی 

(جنوبی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
51

1397/08/23 1397/08/19 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط كار 

(اجرا در استان فارس)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
52

1397/08/30 1397/08/19 24
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
53

1397/08/23 1397/08/19 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(آذربایجانشرقی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
54

1397/08/22 1397/08/19 15
طراح و توسعه دهنده مدیریت 

مقدماتی (Wordpress)محتوا
ITC-IT-943 ITفناوری اطالعات 55

1397/08/22 1397/08/19 14 HTMLكد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 56

1397/08/23 1397/08/19 15
- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری

(مجازی
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 57

1397/08/23 1397/08/19 15 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 58

1397/08/22 1397/08/19 15 2برق خودرو  ITC-AT-329 59 دی9فناوری خودرو 

1397/08/22 1397/08/19 15 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 60 دی9فناوری خودرو 

1397/08/22 1397/08/19 15 1برق خودرو ITC-AT-328
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
61

1397/08/23 1397/08/19 11
مدیر فنی مراكز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-610

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
62

1397/08/22 1397/08/19 18 اصول و مبانی كشت هیدروپونیک ITC-FO-060/1 كشاورزی 63

1397/08/22 1397/08/19 8 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 كشاورزی 64

1397/08/22 1397/08/19 12 CMMاندازه گیری توسط ماشین   ITC-MA-051 CNCماشین ابزار  65

1397/08/22 1397/08/19 20
پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط كار

(نیاز برای كلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-002

 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
66

1397/08/30 1397/08/26 20

آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های 

- غیر حضوری)حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-806/3 الکترونیک 67



1397/08/29 1397/08/26 13
تکنولوژی كاربرد و پروگرام 

(مقدماتی) AVRمیکروكنترلر
ITC-EL-518/1 الکترونیک 68

1397/08/29 1397/08/26 9 PLC-S7-1200 مقدماتی ITC-PE-431 برق 69

1397/08/29 1397/08/26 15 مبانی ماشینهای الکتریکی ITC-PE-011 برق 70

1397/08/29 1397/08/26 15 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
71

1397/08/29 1397/08/26 15 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 72

1397/08/29 1397/08/26 18 (مقدماتی)كار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
73

1397/08/29 1397/08/26 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
74

1397/08/29 1397/08/26 12 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
75

1397/08/29 1397/08/26 14 قالب بندی ساختمان ITC-UB-362 صنایع ساختمان 76

1397/08/30 1397/08/26 9
- غیر حضوری)رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه

(مجازی
ITC-LO-003 صنایع نساجی 77

1397/08/30 1397/08/26 14
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط كار 

(اجرا در استان تهران)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
78

1397/08/30 1397/08/26 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(خراسان رضوی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
79

1397/08/29 1397/08/26 15

MCSA:Installing and 

Configuring Windows Server 

2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 80

1397/08/29 1397/08/26 15 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی ITC-IT-1003 ITفناوری اطالعات 81

1397/08/29 1397/08/26 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 82

1397/08/30 1397/08/26 15 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 83

1397/08/29 1397/08/26 8 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی 84

1397/08/29 1397/08/26 8 ایسیوكیت ITC-AT-611 85 دی9فناوری خودرو 

1397/08/29 1397/08/26 9 سیستم تعلیق و ترمز خودروی چری ITC-AT-630 86 دی9فناوری خودرو 

1397/08/29 1397/08/26 15 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 87 دی9فناوری خودرو 

1397/08/29 1397/08/26 9 2نقاشی خودرو ITC-AT-401 88 دی9فناوری خودرو 

1397/08/29 1397/08/26 11 (دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-203
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
89

1397/08/29 1397/08/26 18 طب سنتی پیشرفته ITC-FO-202 كشاورزی 90



1397/08/29 1397/08/26 15 هرس درختان میوه ITC-FO-028 كشاورزی 91

1397/08/29 1397/08/26 9

 سیستم كنترل 2/3سطح cncتراش 

برنامه نویسی و اجرای برنامه با )زیمنس

(CNCدستگاه 

ITC-MA-105 CNCماشین ابزار  92

1397/08/29 1397/08/26 20
پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط كار

(نیاز برای كلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-002

 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
93

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1397/08/05 1الکترونیک صنعتی  ITC-EL-112 الکترونیک

1397/08/05 دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/08/05
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان

1397/08/05 كاربرد متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان ITC-UB-414 صنایع ساختمان

1397/08/12 VSPپردازش تصویر  ITC-EL-223 الکترونیک

1397/08/12
طراحی شبکه صنعتی با نرم افزار مناسب 

(ETAP)
ITC-PE-410 برق

1397/08/12 ممیزی انرژی ساختمان مقدماتی ITC-IN-182
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/08/12 چیدمان در منازل مسکونی ITC-UB-307 صنایع ساختمان

1397/08/12 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات

1397/08/12 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

1397/08/12
 سرعته 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

خودروهای هیونداوكیا
ITC-AT-426  دی9فناوری خودرو 

1397/08/12 تکنولوژی كاربرد سنسورها در خودروها ITC-AT-434  دی9فناوری خودرو 

1397/08/12 (دیاگ )كار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301  دی9فناوری خودرو 

1397/08/12 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/08/19
 Labكاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 

View
ITC-EL-505/1 الکترونیک

1397/08/19
جوشکاری برروی فوالد ساده كربنی به روش 

M4مگ 
ITC-WE-025 جوشکاری

1397/08/19 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/08/19 رسم فنی تکمیلی صنایع چوب ITC-WO-523
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1397/08/19 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان

1397/08/19 HDكار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی

1397/08/19 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی

1397/08/19 سیستم تعلیق و ترمز خودروی سابرنیا ITC-AT-631  دی9فناوری خودرو 

1397/08/15

 به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل 1397الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در آبان ماه 

نمی شود

تاریخ پایان

1397/08/07

1397/08/15

1397/08/15

1397/08/07

1397/08/07

1397/08/07

1397/08/15

1397/08/15

1397/08/15

1397/08/15

1397/08/22

1397/08/22

1397/08/15

1397/08/22

1397/08/29

1397/08/22

1397/08/29

1397/08/22

1397/08/22

1397/08/15

1397/08/15



1397/08/19 پنوماتیک مقدماتی ITC-HP-125
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/08/26
دوره تخصصی طراحی مهندسی سیستم و 

زمین
ITC-PE-012 برق

1397/08/26
روف )پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع

(تاپ
ITC-IN-206

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/08/26 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073/1 جوشکاری

1397/08/26 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/08/26
ساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در 

صنایع  چوب
ITC-WO-550

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1397/08/26
 Arc 10.4(Map Gisآموزش نرم افزار 

(مقدماتی
ITC-UB-427 صنایع ساختمان

1397/08/26 مقدماتی- نقشه خوانی صنعتی با نرم افزار ITC-DR-675/1 صنایع ساختمان

1397/08/26 تکنیک های راندو در معماری ITC-UB-416 صنایع ساختمان

1397/08/26 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات

1397/08/26 آشنایی و كار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی

1397/08/26 (سابرینا)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-636  دی9فناوری خودرو 

1397/08/26
كامیون ZF و گیربکس ABSعملکرد ترمز 

ایویکو
ITC-AT-530

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/08/26 هیدرولیک كاربردی ITC-AT-634
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1397/08/30

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/29

1397/08/22


