دوره های تایید شده و قابل اجرا (دی ماه )1397
ردیف

نام دپارتمان

13

1397/10/01

1397/10/04

1

برق

ITC-PE-403/1

15

1397/10/01

1397/10/04

2

برق

ITC-PE-407

18

1397/10/01

1397/10/04

صنايع پوشاک و

ITC-SE-263
ITC-SE-211

گیپوردوزی سنتی (سوزن بافت)

17

1397/10/01

1397/10/04

ITC-WO-017

معرق -1مقدماتی

12

1397/10/01

1397/10/11

ITC-WO-019/2

منبت و کنده کاری روی چوب

12

1397/10/01

1397/10/04

علوم تربیتی و

ITC-PD-111

اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نويسی(اجرا در

20

1397/10/01

1397/10/05

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)

24

1397/10/01

1397/10/12

علوم تربیتی و

ITC-PD-113

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

20

1397/10/01

1397/10/04

فناوری آموزشی

ITC-AV-204

روشهای ارائه مطلب

11

1397/10/01

1397/10/04

مديريت موتور مقدماتی 1

8

1397/10/01

1397/10/04

12

کشاورزی

ITC-FO-152

تغذيه گیاهان زراعی و باغی

8

1397/10/01

1397/10/04

13

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-123

ابزارشناسی تخصصی

11

1397/10/01

1397/10/04

14

الکترونیک

ITC-EL-905/4

نرم افزار PV Systدر طراحی سیستم های

15

1397/10/08

1397/10/11

15

برق

ITC-PE-206/2

دوربین های مداربسته

15

1397/10/08

1397/10/11

16

برق

ITC-PE-224

نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها

15

1397/10/08

1397/10/11

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-048

پکیج شوفاژ ديواری ( پکیج حرارتی ) سطح 2

11

1397/10/08

1397/10/11

18

جوشکاری

ITC-WE-038

جوشکاری آلومینیوم با فرايند تیگ ( T.AL.1

9

1397/10/08

1397/10/11

19

جوشکاری

ITC-WE-077

15

1397/10/08

1397/10/11

صنايع پوشاک و

ITC-SE-359

بافت با گره های چهارگانه

18

1397/10/08

1397/10/11

ITC-SE-155

طراحی پايه و اندام

18

1397/10/08

1397/10/11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

17

20
21

هنرهای سنتی
صنايع پوشاک و
هنرهای سنتی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
کارآفرينی
کارآفرينی
کارآفرينی

کد دوره

فناوری خودرو  9دی ITC-AT-598/1

برودتی

هنرهای سنتی
صنايع پوشاک و
هنرهای سنتی

عنوان دوره

تعداد ثبت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق
صنعتی
کنترل کننده های دور موتورهای الکتريکی
AC
آموزش پوشاک دومیل (بافتنی با دست
پیشرفته)

استان اصفهان)

خورشیدی فتوولتائیک

)
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزينه
فرآيندجوشکاری

نامی

صنايع پوشاک و

ITC-SE-129

کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس( ) 1

15

1397/10/08

1397/10/11

ITC-WO-105

طراحی بسته بندی محصوالت صنايع دستی

11

1397/10/08

1397/10/11

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا در

24

1397/10/08

1397/10/19

علوم تربیتی و

ITC-PD-113

20

1397/10/08

1397/10/12

26

فناوری آموزشی

ITC-AV-369

9

1397/10/08

1397/10/13

27

فناوری آموزشی

ITC-AV-364

عکاسی با موبايل(غیر حضوری  -مجازی)

15

1397/10/08

1397/10/12

28

کشاورزی

ITC-FO-203

طب سنتی(مقدماتی)

13

1397/10/08

1397/10/11

29

الکترونیک

ITC-EL-806

سیستم های امنیت الکترونیک(دوربین مدار

20

1397/10/15

1397/10/19

30

برق

ITC-PE-231

15

1397/10/15

1397/10/19

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-015

22
23
24
25

31

هنرهای سنتی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
کارآفرينی
کارآفرينی

برودتی

استان اذربايجان غربی)
روانشناسی مهارتهای ارتباطی(اجرا در استان
چهارمحال وبختیاری)
تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری
الين

بسته)(مجازی  -غیر حضوری)
آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
کولرگازی اسپلیت سطح 1
جوشکاری آلومینیوم با فرايند تیگ (

13

1397/10/15

1397/10/18

12

1397/10/15

1397/10/18

18

1397/10/15

1397/10/18

1397/10/15

1397/10/18
1397/10/18

جوشکاری

ITC-WE-042/1

صنايع پوشاک و

ITC-SE-148

تعمیر و سرويس چرخ های خانگی

صنايع پوشاک و

ITC-SE-361

طراحی کفش و قالب و مدلسازی

18

ITC-WO-570/1

ابزار شناسی(صنايع دستی)

12

1397/10/15

ITC-WO-071

ارگونومی و مبلمان(غیر حضوری  -مجازی)

15

1397/10/15

1397/10/19

ITC-WO-083

خالقیت در صنايع دستی

12

1397/10/15

1397/10/18

38

صنايع ساختمان

ITC-UB-430

طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیر

15

1397/10/15

1397/10/19

39

صنايع ساختمان

ITC-UB-407

12

1397/10/15

1397/10/18

علوم تربیتی و

ITC-PD-111

20

1397/10/15

1397/10/19

علوم تربیتی و

ITC-PD-209

20

1397/10/15

1397/10/19

علوم تربیتی و

ITC-PD-209

20

1397/10/15

1397/10/19

20

1397/10/15

1397/10/19

20

1397/10/15

1397/10/19

19

1397/10/15

1397/10/18

32
33
34
35
36
37

40
41
42
43
44
45

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
صنايع چوب و
هنرهای دستی

کارآفرينی
کارآفرينی
کارآفرينی
علوم تربیتی و

ITC-PD-209

علوم تربیتی و

ITC-PD-209

علوم تربیتی و

ITC-PD-327

کارآفرينی
کارآفرينی
کارآفرينی

) T.AL.5-1

حضوری -مجازی)
نقشه برداری با دوربین های Total
 (Stationمقدماتی)
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نويسی(اجرا در
استان گیالن)
ايمنی و بهداشت در محیط کار ( مقدماتی
)(اجرا در استان اصفهان)
ايمنی و بهداشت در محیط کار ( مقدماتی
)(اجرا در استان خراسان رضوی)
ايمنی و بهداشت در محیط کار ( مقدماتی
)(اجرا در استان فارس)
ايمنی و بهداشت در محیط کار ( مقدماتی
)(اجرا در استان کهگیلويه وبويراحمد)
مديريت ارتباط با مشتری

46

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-401/1

47

فناوری آموزشی

ITC-AV-204

روشهای ارائه مطلب

48

فناوری آموزشی

ITC-AV-363

مقدماتی بر فیلمسازی( غیرحضوری  -مجازی)

15

49

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-635

مديريت موتور تخصصی (چری -کوئین)

13

1397/10/15

50

کشاورزی

ITC-FO-889

کشت زعفران

12

1397/10/15

1397/10/18

51

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-089

تراش تخصصی 2

8

1397/10/15

1397/10/18

ITC-HS-002

بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار(پیش

12

1397/10/15

1397/10/18

12

1397/10/22

1397/10/25

20

1397/10/22

1397/10/26

15

1397/10/22

1397/10/24

1397/10/22

1397/10/25
1397/10/25

52

(HSEسالمت ايمنی و
محیط زيست)

CCNA course2 router basic

نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)

15

1397/10/15

1397/10/18

12

1397/10/15

1397/10/18

1397/10/15

1397/10/19
1397/10/18

53

الکترونیک

ITC-EL-806/2

سیستم دوربین های مداربسته ديجیتال

54

الکترونیک

ITC-EL-905/3

نیروگاههای تجديدپذير واثرات اقتصادی

55

برق

ITC-PE-001/1

ايمنی در برق

56

برق

ITC-PE-028

سنسورها

10

57

برق

ITC-PE-233

مدير فنی آسانسور

10

1397/10/22

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-204

دستگاه تصفیه آب خانگی

8

1397/10/22

1397/10/25

جوشکاری

ITC-WE-074

آماده سازی قطعات برای جوشکاری

12

1397/10/22

1397/10/25

صنايع پوشاک و

ITC-SE-298

دراپینگ گل در لباس(پیشرفته)

18

1397/10/22

1397/10/25

صنايع پوشاک و

ITC-SE-144

نرم افزار طراحی الگوی لباس

8

1397/10/22

1397/10/25

ITC-WO-533

رنگ کاری در صنايع چوب (مقدماتی)

8

1397/10/22

1397/10/25

ITC-WO-036

مبانی هنرهای تجسمی

12

1397/10/22

1397/10/25

علوم تربیتی و

ITC-PD-206

کارآفرينی مقدماتی (اجرا در استان مرکزی)

20

1397/10/22

1397/10/26

علوم تربیتی و

ITC-PD-111

اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نويسی(اجرا در

20

1397/10/22

1397/10/26

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

24

1397/10/22

1397/11/03

67

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-942

طراحی سايت با نرم افزار جومال(مقدماتی)

9

1397/10/22

1397/10/25

68

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-350

نصب  ،پیکربندی و مديريت شبکه با Kerio

8

1397/10/22

1397/10/25

58
59
60
61
62
63
64
65
66

برودتی

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
صنايع چوب و
هنرهای دستی
کارآفرينی
کارآفرينی
کارآفرينی

غیرحضوری-مجازی)

استان گیالن)
پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا در
استان اذربايجان غربی)

Control

برنامه ريزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم

69

فناوری آموزشی

ITC-AV-365

70

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-329

برق خودرو 2

71

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-002

اندازه گیری مقدماتی

11

72

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-153

برق در ماشین ابزار

11

1397/10/22

73

الکترونیک

ITC-EL-218

اصول تعمیرات تلويزيونهای ديجیتال

10

1397/10/29

74

الکترونیک

ITC-EL-817/0

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-207

استوديويی

8

1397/10/22

1397/10/25

12

1397/10/22

1397/10/25

1397/10/22

1397/10/25
1397/10/25
1397/11/02

مکاترونیک کاربردی -مقدمه ای بر مکاترونیک
و سیستمهای مکاترونیک(Basic

20

1397/10/29

1397/11/03

()Mechatronicغیر حضوری  -مجازی)
75

برودتی

لحیم کاری سخت نقره( )Brazingروی لوله
های مسی
جوشکاری قوس الکتريکی بر روی فوالد ساده

15

1397/10/29

1397/11/02

12

1397/10/29

1397/11/02

18

1397/10/29

1397/11/02

1397/10/29

1397/11/02
1397/11/02

جوشکاری

ITC-WE-009/2

صنايع پوشاک و

ITC-SE-342

)برش معکوس(Subtraction Cutting

صنايع پوشاک و

ITC-SE-358

الگوساز و دوخت لباس کار

18

ITC-WO-066

نقاشی با آبرنگ

9

1397/10/29

صنايع ساختمان

ITC-UB-411

کاربرد نرم افزار  Googel Earthدر عمران و

15

1397/10/29

1397/11/03

علوم تربیتی و

ITC-PD-111

20

1397/10/29

1397/11/03

82

فناوری آموزشی

ITC-AV-364

عکاسی با موبايل(غیر حضوری  -مجازی)

15

1397/10/29

1397/11/03

83

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-572

آموزش نحوه تیونینگ و تقويت موتور

15

1397/10/29

1397/11/01

84

کشاورزی

ITC-FO-070/1

آشنايی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی

12

1397/10/29

1397/11/02

76
77
78
79
80
81

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
صنايع چوب و
هنرهای دستی

کارآفرينی

کربنی() Module E4-2/2

نقشه برداری(مجازی  -غیر حضوری)
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نويسی(اجرا در
استان کهگیلويه وبويراحمد)

الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در دی ماه  1397به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل
نمی شود
نام دپارتمان

کد دوره

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-066

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-117

زبانهای خارجی

ITC-FL-000/1

برودتی
برودتی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

سیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب 1397/10/01

1397/10/04

عنوان دوره

تعمیر لوازم خانگی گردنده (8-1ماشین
لباسشويی)
آزمايشگاه زبان انگلیسی A-1

1397/10/01

1397/10/04

1397/10/01

1397/10/04

زبانهای خارجی

ITC-FL-785

مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی1

1397/10/01

1397/10/04

زبانهای خارجی

ITC-FL-562

مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 2

1397/10/01

1397/10/04

فناوری آموزشی

ITC-AV-405

تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی

1397/10/01

1397/10/04

فناوری آموزشی

ITC-AV-107

صدابرداری بر روی صحنه

1397/10/01

1397/10/04

فناوری آموزشی

ITC-AV-106

کار با دوربینHD

1397/10/01

1397/10/04

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-426

تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6سرعته

1397/10/01

1397/10/04

مولد قدرت مقدماتی1

1397/10/01

1397/10/04

ITC-AT-503

نقشه خوانی در خودرو

1397/10/01

1397/10/04

ITC-HS-003

حفاظت از محیط زيست عمومی(پیش نیاز

1397/10/08

1397/10/11

فناوری خودرو  9دی ITC-AT-318/1
فناوری خودرو  9دی
(HSEسالمت ايمنی و
محیط زيست)

خودروهای هیونداوکیا

برای کلیه رشته ها و مشاغل)
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و

جوشکاری

ITC-WE-081

جوشکاری

ITC-WE-025/1

زبانهای خارجی

ITC-FL-000/1

آزمايشگاه زبان انگلیسی A-1

صنايع ساختمان

ITC-UB-437

محوطه سازی

1397/10/08

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-530

java script

1397/10/08

1397/10/11

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-810/1

1397/10/08

1397/10/11

فناوری آموزشی

ITC-AV-371

عکاسی معماری

1397/10/08

1397/10/11

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-342

انتقال قدرت معمولی 1

1397/10/08

1397/10/11

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-328

برق خودرو1

1397/10/08

1397/10/11

مولد قدرت مقدماتی 2

1397/10/08

1397/10/11

1397/10/08

1397/10/11

ITC-AT-634

هیدرولیک کاربردی

1397/10/08

1397/10/11

برق

ITC-PE-213

آسانسور کاربردی

1397/10/15

1397/10/18

برق

ITC-PE-616

ماشینهای سنکسرون سه فاز

1397/10/15

1397/10/18

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-119

تعمیر لوازم خانگی (9ظرفشويی رومیزی )

1397/10/15

1397/10/18

فناوری خودرو  9دی ITC-AT-318/2
فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز

برودتی

ITC-AT-310

غیرآهنیWEBR1
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش
مگ ( )Module M4-1

SQL SERVER 2012

سیستم ضد بلوک ترمز  ABSو برنامه کنترل
پايداری

1397/10/08

1397/10/11

1397/10/08

1397/10/11

1397/10/08

1397/10/11
1397/10/11

جوشکاری

ITC-WE-050

متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده 1397/10/15

1397/10/18

زبانهای خارجی

ITC-FL-561

مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1

1397/10/15

1397/10/18

صنايع ساختمان

ITC-DR-602

طراحی و مدلسازی مقدماتی با Autodesk

1397/10/15

1397/10/18

صنايع ساختمان

ITC-UB-220

تکنولوژی بتن

1397/10/15

1397/10/18

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-1001

 adobe Captivativeمقدماتی

1397/10/15

1397/10/18

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-640

Flash

1397/10/15

1397/10/18

فناوری آموزشی

ITC-AV-117/1

نرم افزار اديوس مقدماتی

1397/10/15

1397/10/18

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-637

مديريت سیستم سوخت رسانی انژکتوری

1397/10/15

1397/10/18

ITC-AT-344

مبانی الکترونیک خودرو2

1397/10/15

1397/10/18

ITC-WO-572

پرسکاری چوب

1397/10/22

1397/10/25

صنايع ساختمان

ITC-UB-366

اجرای سنگ کاری ساختمان

1397/10/22

1397/10/25

صنايع ساختمان

ITC-UB-225/1

ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد

1397/10/22

1397/10/25

صنايع ساختمان

ITC-UB-401

ترسیم نقشه های فلزی و بتنی

1397/10/22

1397/10/25

علوم تربیتی و

ITC-PD-202

نظام آراستگی محیط ()5s

1397/10/22

1397/10/25

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-343

انتقال قدرت معمولی 2

1397/10/22

1397/10/25

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-426

تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6سرعته

1397/10/22

1397/10/25

1397/10/22

1397/10/25

1397/10/22

1397/10/25

1397/10/29

1397/11/02

1397/10/29

1397/11/02

1397/10/29

1397/11/02

1397/10/29

1397/11/02

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
صنايع چوب و
هنرهای دستی

کارآفرينی

فناوری خودروهای

Inventor

خودروهای هیوندا و کیا

خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-206

سیستم های تهويه کولر خودرو

کشاورزی

ITC-FO-0149

طراحی  ،احداث و مديريت سازه های گلخانه

برق

ITC-PE-227

اصول و مبانی آسانسورهای هیدرولیکی

برق

ITC-PE-034

طراحی انواع پست برق

برق

ITC-PE-236

کد نويسی معادالت ديفرانسیل به زبان

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-193

تجاری ديزل مرکز

برودتی

ای

Matlab
لوله کشی گاز خانگی و تجاری
بازرسی جوش بروش مايعات نافذ Level

جوشکاری

ITC-WE-057

زبانهای خارجی

ITC-FL-000/1

آزمايشگاه زبان انگلیسی A-1

صنايع ساختمان

ITC-UB-366

اجرای سنگ کاری ساختمان

I&II

1397/10/29

1397/11/09

1397/10/29

1397/11/02

1397/10/29

1397/11/02

علوم تربیتی و

ITC-PD-202

نظام آراستگی محیط ()5s

1397/10/29

1397/11/02

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-500

کد نويسی HTML

1397/10/29

1397/11/02

فناوری آموزشی

ITC-AV-117/2

نرم افزار اديوس پیشرفته

1397/10/29

1397/11/02

فناوری خودرو  9دی

ITC-HP-104

نقشه کشی و نقشه خوانی استانداردهای

1397/10/29

1397/11/02

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-423

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

1397/10/29

1397/11/02

ITC-AT-342

انتقال قدرت معمولی 1

1397/10/29

1397/11/02

ITC-AT-553/1

تعمیر موتور کامیون j6 FAW

1397/10/29

1397/11/02

ITC-MA-150

فرزکاری 1

1397/10/29

1397/11/02

کارآفرينی

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
ماشین ابزار CNC

هیدرولیک و پنیوماتیکی

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

