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

1397/07/10 1397/07/07 15
اصول کاربردوتعمیرات الکترونیک 

دردستگاههای جوش وبرش
ITC-EL-859 الکترونیک 1

1397/07/11 1397/07/07 20

مقدمه ای بر مکاترونیک - مکاترونیک کاربردی

 Basic)و سیستمهای مکاترونیک

Mechatronic)( مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-817/0 الکترونیک 2

1397/07/11 1397/07/07 14 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق ITC-PE-231 برق 3

1397/07/10 1397/07/07 10 FCE2-A ITC-FL-439/1 زبانهای خارجی 4

1397/07/10 1397/07/07 8 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 5

1397/07/10 1397/07/07 15 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی ITC-SE-148
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
6

1397/07/10 1397/07/07 18 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
7

1397/07/10 1397/07/07 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
8

1397/07/11 1397/07/07 15
- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی

(مجازی
ITC-WO-565

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
9

1397/07/10 1397/07/07 12 بنای سفت کار ITC-UB-323 صنایع ساختمان 10

1397/07/10 1397/07/07 15 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد ITC-UB-225/1 صنایع ساختمان 11

1397/07/11 1397/07/07 19
اجرا در استان ) کارآفرینی مقدماتی 

(آذربایجانشرقی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
12

1397/07/18 1397/07/07 24
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان یزد
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
13

1397/07/10 1397/07/07 9 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 14

1397/07/10 1397/07/07 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 15

1397/07/11 1397/07/07 15 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 16

1397/07/10 1397/07/07 14 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 17 دی9فناوری خودرو 

1397/07/10 1397/07/07 15 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456 18 دی9فناوری خودرو 

1397/07/10 1397/07/07 13 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 19 دی9فناوری خودرو 

1397/07/10 1397/07/07 15 2مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1 20 دی9فناوری خودرو 

(1397مهرماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1397/07/10 1397/07/07 17 آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای ITC-FO-150/1 کشاورزی 21

1397/07/10 1397/07/07 18 طب سنتی پیشرفته ITC-FO-202 کشاورزی 22

1397/07/10 1397/07/07 18
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-001

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
23

1397/07/18 1397/07/14 20
- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 24

1397/07/17 1397/07/14 14
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 252

1397/07/17 1397/07/14 13 PET2-A ITC-FL-435/1 زبانهای خارجی 62

1397/07/18 1397/07/14 15
اجرا در استان )A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(کرمان
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 7

1397/07/17 1397/07/14 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
28

1397/07/17 1397/07/14 15 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
29

1397/07/18 1397/07/14 15 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
30

1397/07/17 1397/07/14 12 حجم سازی ITC-WO-084
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
31

1397/07/17 1397/07/14 12 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
32

1397/07/18 1397/07/14 15
اجرا در )(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی

(استان بوشهر
ITC-UB-424 صنایع ساختمان 33

1397/07/18 1397/07/14 15
 در عمران و Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )نقشه برداری
ITC-UB-411 صنایع ساختمان 34

1397/07/18 1397/07/14 20
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
35

1397/07/17 1397/07/14 11
MCSA:Installing and 

Configuring Windows Server 
ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 36

1397/07/18 1397/07/14 15
- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری

(مجازی
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 37

1397/07/17 1397/07/14 15 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343 38 دی9فناوری خودرو 

1397/07/17 1397/07/14 14 (کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-635 39 دی9فناوری خودرو 

1397/07/17 1397/07/14 18 تولید و پرورش پسته ITC-FO-134 کشاورزی 40

1397/07/17 1397/07/14 12 1مکانیک عمومی  ITC-MA-001/1 CNCماشین ابزار  41

1397/07/18 1397/07/14 19

پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

اجرا در استان )(برای کلیه رشته ها و مشاغل

(آذربایجانشرقی

ITC-HS-003
HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
42

1397/07/18 1397/07/14 13

پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

اجرا در )(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل

(استان تهران

ITC-HS-001
HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
43

1397/07/25 1397/07/21 20
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 44



1397/07/24 1397/07/21 14 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/2 برق 45

1397/07/24 1397/07/21 15 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 46

1397/07/25 1397/07/21 15
اجرا در استان )A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(خراسان شمالی
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 47

1397/07/24 1397/07/21 18 مانتو صنعتی ITC-SE-336
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
48

1397/07/24 1397/07/21 12 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ITC-WO-526
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
49

1397/07/25 1397/07/21 15
- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 50

1397/07/24 1397/07/21 18 فرآوری خشکبار ITC-FI-007 صنایع غذایی 51

1397/07/25 1397/07/21 20 (اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی  ITC-PD-206
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
52

1397/07/25 1397/07/21 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(اجرا در استان خراسان رضوی)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
53

1397/07/25 1397/07/21 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(اجرا در استان کهگیلویه وبویراحمد)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
54

1397/08/02 1397/07/21 24
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
55

1397/07/24 1397/07/21 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 56

1397/07/25 1397/07/21 15 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 57

1397/07/24 1397/07/21 15 1برق خودرو ITC-AT-328 58 دی9فناوری خودرو 

1397/07/24 1397/07/21 15 کیا-مدیریت موتور تخصصی  هیوندا  ITC-AT-635 59 دی9فناوری خودرو 

1397/07/24 1397/07/21 10 تغذیه گیاهی ، زراعی و باغی ITC-FO-152 کشاورزی 60

1397/08/01 1397/07/28 15
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

دیزاینرمقدماتی
ITC-EL-302/2 الکترونیک 61

1397/08/01 1397/07/28 8 FPGAمیکروکنترلر ITC-EL-522 الکترونیک 62

1397/08/01 1397/07/28 14 طراحی سیستمهای خورشیدی ITC-PE-226 برق 63

1397/08/01 1397/07/28 15 1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-047
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
64

1397/08/07 1397/07/28 13 Level IIبازرسی جوش بروش چشمی  ITC-WE-060/1 جوشکاری 65

1397/08/01 1397/07/28 12
جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 

(T.S.St.4 )
ITC-WE-047 جوشکاری 66

1397/08/01 1397/07/28 9 1مکالمه موضوعی زبان انگلیسی  ITC-FL-325 زبانهای خارجی 67



1397/08/01 1397/07/28 17 (مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ ITC-SE-333
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
68

1397/08/01 1397/07/28 18 شلوار دوزی ITC-SE-213
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
69

1397/08/01 1397/07/28 11 زیورآالت چوبی ITC-WO-046
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
70

1397/08/01 1397/07/28 15 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی ITC-UB-225/1 صنایع ساختمان 71

1397/08/02 1397/07/28 19
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان اصفهان
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
72

1397/08/01 1397/07/28 15
 Kerioنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 

Control
ITC-IT-350 ITفناوری اطالعات 73

1397/08/01 1397/07/28 12 هیدرولیک کاربردی ITC-AT-634
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
74

1397/08/01 1397/07/28 18 تلقیح مصنوعی ITC-FO-103 کشاورزی 75

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1397/07/07 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/07/07 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/07/07 پرسپکتیو و کروکی ITC-UB-406 صنایع ساختمان

1397/07/07
MTCNA: MikroTik Certified

Network Associate
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات

1397/07/07 زیبایی شناسی تصویر و تدوین ITC-AV-101 فناوری آموزشی

1397/07/07 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی

1397/07/07 (موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا ITC-AT-523  دی9فناوری خودرو 

1397/07/07 هیدرولیک مقدماتی ITC-HP-127  دی9فناوری خودرو 

1397/07/07 برق خودروهای تجاری مقدماتی ITC-AT-494
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/07/07
ESP &TCSسیستم کنترل لغزش و 

2ترمزضد قفل 
ITC-AT-330

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/07/14 لوله کشی گاز خانگی و تجاری ITC-IN-193
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/07/14 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان

1397/07/14
تحلیل و طراح سه بعدی سازه های بتنی با 

Etabs
ITC-UB-222/1 صنایع ساختمان

1397/07/14 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات

1397/07/14
توانایی برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری 

و کار در استودیوهای تلویزیونی
ITC-AV-110 فناوری آموزشی

1397/07/14 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی

1397/07/10

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

نمی شود

تاریخ پایان

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/17

1397/07/17

1397/07/17

1397/07/17

1397/07/17

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/10

1397/07/17

1397/07/10



1397/07/14 تدوین با پریمیر ITC-AV-402 فناوری آموزشی

1397/07/14 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423  دی9فناوری خودرو 

1397/07/14 پنوماتیک مقدماتی ITC-HP-125
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/07/14
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-001

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست

1397/07/21
ماشین لباسشویی تمام 1-8لوازم خانگی گردنده

اتوماتیک
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/07/21 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی ITC-WE-065 جوشکاری

1397/07/21 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/07/21
 )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(تکمیلی 
ITC-WO-513

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1397/07/21
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان

1397/07/21 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان

1397/07/21 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی

1397/07/21 الکترونیک کاربردی ITC- AT- 430
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/07/21 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/07/21
CAD/CAM (ماشینکاری با نرم افزار 

Master Cam )
ITC-MA-130 CNCماشین ابزار 

1397/07/28
 Autodeskطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Inventor
ITC-DR-602 صنایع ساختمان

1397/07/28 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور ITC-AT-572  دی9فناوری خودرو 

1397/07/28 پنوماتیک مقدماتی ITC-HP-125  دی9فناوری خودرو 

1397/07/17

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/17

1397/08/01

1397/07/24

1397/07/30

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1397/08/01

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/24

1397/07/17

1397/07/17


