
تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1396/10/06 1396/10/02 (مقدماتی)تعمیرات تخصصی موبایل ITC-EL-230/1 الکترونیک 1

1396/10/06 1396/10/02 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 2

1396/10/13 1396/10/09
- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 3

1396/10/13 1396/10/09
 ) AVR2کاربرد و  پروگرام میکروکنترولر 

(پیشرفته 
ITC-EL-539 الکترونیک 4

1396/10/20 1396/10/16 TIA Portalمقدماتی ITC-EL-550 الکترونیک 5

1396/10/20 1396/10/16
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 

(مجازی- غیرحضوری)
ITC-EL-905/3 الکترونیک 6

1396/10/26 1396/10/23 کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنیوماتیک ITC-HP-133 الکترونیک 7

1396/11/04 1396/10/30 آکواترونیک- مدیریت منابع آب  ITC-EL-901 الکترونیک 8

1396/11/04 1396/10/30
مکاترونیک کاربردی استیشن 

(Distribuing)توزیع
ITC-EL-817/3 الکترونیک 9

1396/11/11 1396/11/07
- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 10

1396/11/10 1396/11/07
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

دیزاینرپیشرفته
ITC-EL-302/3 الکترونیک 11

1396/11/18 1396/11/14 PLC-STEP7-1200 ITC-EL-549 الکترونیک 12

1396/11/18 1396/11/14
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 13

1396/11/18 1396/11/14 (2STMسری ) پیشرفتهARMمیکروکنترلر ITC-EL-523/3 الکترونیک 14

1396/12/09 1396/12/05 PLC1500-TIA Portal ITC-EL-549/2 الکترونیک 15

1396/12/09 1396/12/05
غیر )تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 

(مجازی-حضوری
ITC-EL-107/3 الکترونیک 16

1396/12/09 1396/12/05
مکاترونیک کاربردی استیشن 

(Testing Station)تست
ITC-EL-816 الکترونیک 17

1396/12/08 1396/12/05 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی ITC-EL-801/1 الکترونیک 18

1396/12/16 1396/12/12
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 19

1396/12/15 1396/12/12
درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی 

(میکرومستر)
ITC-EL-412 الکترونیک 20

 مرکز تربیت مربی1396تقویم آموزشی سه ماهه چهارم سال 



1396/12/15 1396/12/12
 ELECTRICALکاربرد نرم افزار

AUTOCAD
ITC-EL-307 الکترونیک 21

1396/12/23 1396/12/19 تجهیزات پایش کیفی در تصفیه خانه ITC-EL-901/3 الکترونیک 22

1396/12/23 1396/12/19
غیر  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن

(مجازی- حضوری 
ITC-EL-603/1 الکترونیک 23

1396/10/05 1396/10/02 آشنایی با سیستم های اعالم سرقت ITC-PE-217 برق 24

1396/10/05 1396/10/02 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 25

1396/10/05 1396/10/02
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 26

1396/10/12 1396/10/09
 WINCC FLEXIBLE برنامه نویسی

کاربردی
ITC-PE-057 برق 27

1396/10/13 1396/10/09 سنسورها ITC-PE-028 برق 28

1396/10/12 1396/10/09
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای 

مختلف
ITC-PE-215 برق 29

1396/10/19 1396/10/16 LOGO ITC-PE-023 برق 30

1396/10/19 1396/10/16 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/2 برق 31

1396/10/19 1396/10/16 ماشینهای الکتریکی مخصوص ITC-PE-603 برق 32

1396/10/27 1396/10/23 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 33

1396/10/25 1396/10/23 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 34

1396/10/26 1396/10/23 دوربین های مداربسته ITC-PE-206/2 برق 35

1396/11/04 1396/10/30 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق 36

1396/11/03 1396/10/30 eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق 37

1396/11/04 1396/10/30 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق ITC-PE-231 برق 38

1396/11/11 1396/11/07 A مقدماتی PLC(اجرا در استان گلستان) ITC-PE-020/1 برق 39

1396/11/11 1396/11/07 PLC\پیشرفته ITC-PE-411 برق 40

1396/11/10 1396/11/07 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 41

1396/11/10 1396/11/07 بررسی و راه اندازی تابلوهای سافت استارتر ITC-PE-430 برق 42

1396/11/17 1396/11/14 سیستم اعالم حریق ITC-PE-205 برق 43

1396/11/17 1396/11/14
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق 44

1396/11/17 1396/11/14
کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 

AC
ITC-PE-407 برق 45



1396/11/30 1396/11/28 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 46

1396/12/09 1396/12/05 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 47

1396/12/08 1396/12/05 Digsilentآشنایی با نرم افزار  ITC-PE-047 برق 48

1396/12/08 1396/12/05 مبانی ماشینهای الکتریکی ITC-PE-011 برق 49

1396/12/16 1396/12/12 PLC-S7-1200 مقدماتی ITC-PE-431 برق 50

1396/12/15 1396/12/12
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 51

1396/12/16 1396/12/12 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها ITC-PE-224 برق 52

1396/10/05 1396/10/02 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ITC-IN-172
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
53

1396/10/05 1396/10/02 طراحی و محاسبه سیستم های اطفاء حریق ITC-IN-169
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
54

1396/10/12 1396/10/09 جوشکاری با گاز اکسی استیلن ITC-IN-175
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
55

1396/10/12 1396/10/09 1سیستم های سرد کننده تجاری سطح  ITC-IN-202
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
56

1396/10/19 1396/10/16
-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک

یخچال
ITC-IN-187

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
57

1396/10/19 1396/10/16
طراحی سیستمهای گرمایش تابشی گرمایش 

از کف و گرماتاب
ITC-IN-183

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
58

1396/10/26 1396/10/23
ماشین )1-8تعمیر لوازم خانگی گردنده

(لباسشویی 
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
59

1396/10/26 1396/10/23 سیستم های لوله کشی سردو گرم و فاضالب ITC-IN-066
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
60

1396/11/03 1396/10/30 ITC-IN-014 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
61

1396/11/03 1396/10/30 آشنایی با برق تاسیسات ITC-IN-176
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
62

1396/11/10 1396/11/07 1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-047
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
63

1396/11/10 1396/11/07 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
64

1396/11/17 1396/11/14 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
65



1396/11/17 1396/11/14 بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکی ITC-IN-195
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
66

1396/11/17 1396/11/14
راه اندازی کمپرسورهای برودتی و تهویه 

مطبوع
ITC-IN-164

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
67

1396/12/02 1396/11/28 ITC-IN-049 شیرهای تاسیساتی و صنعتی
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
68

1396/12/02 1396/11/28 17مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان ITC-IN-196
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
69

1396/12/08 1396/12/05 2سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-048
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
70

1396/12/08 1396/12/05 (ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
71

1396/12/08 1396/12/05 سیستم های هوا رسان ITC-IN-144
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
72

1396/12/15 1396/12/12 1کولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
73

1396/12/15 1396/12/12 ممیزی انرژی ساختمان مقدماتی ITC-IN-182
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
74

1396/10/13 1396/10/02
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

Module M3مگ
ITC-WE-024 جوشکاری 75

1396/10/13 1396/10/02 E1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-078 جوشکاری 76

1396/10/27 1396/10/16 Level IIبازرسی جوش بروش چشمی  ITC-WE-060/1 جوشکاری 77

1396/10/27 1396/10/16
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

ModuleM 1مگ 
ITC-WE-022 جوشکاری 78

1396/10/27 1396/10/23
 TAL3)جوشکاری الومینیوم با فرآیند تیگ

)
ITC-WE-040/1 جوشکاری 79

1396/10/27 1396/10/23 متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده ITC-WE-050 جوشکاری 80

1396/11/11 1396/10/30 E3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-080 جوشکاری 81

1396/11/18 1396/11/07
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

ModuleM2مگ 
ITC-WE-023 جوشکاری 82

1396/11/18 1396/11/14 آماده سازی قطعات برای جوشکاری ITC-WE-074 جوشکاری 83

1396/11/18 1396/11/14
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری 84



1396/12/09 1396/11/28 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073 جوشکاری 85

1396/12/09 1396/11/28
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

ModuleM2مگ 
ITC-WE-023 جوشکاری 86

1396/12/09 1396/12/05 برش قطعات ITC-WE-075 جوشکاری 87

1396/12/09 1396/12/05 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی ITC-WE-065 جوشکاری 88

1396/12/09 1396/12/05 E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-075 جوشکاری 89

1396/12/23 1396/12/12
 )جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 

Module A,S,T1)
ITC-WE-015 جوشکاری 90

1396/12/23 1396/12/12 E3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-080 جوشکاری 91

1396/12/23 1396/12/19
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری 92

1396/10/13 1396/10/02 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 93

1396/10/13 1396/10/02 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 94

1396/10/13 1396/10/02
اجرا در استان ) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 

(خراسان شمالی
ITC-FL-000 زبانهای خارجی 95

1396/10/06 1396/10/02 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 96

1396/10/27 1396/10/16 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 97

1396/10/27 1396/10/16
اجرا در استان ) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 

(خوزستان
ITC-FL-000 زبانهای خارجی 98

1396/10/27 1396/10/16 1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410 زبانهای خارجی 99

1396/10/20 1396/10/16 ITC-FL-785 آلمانیA-1مکالمه شغلی  زبانهای خارجی 100

1396/11/11 1396/10/30 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 101

1396/11/04 1396/10/30 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 102

1396/11/11 1396/10/30 FCE1نگارش  ITC-FL-319 زبانهای خارجی 103

1396/12/16 1396/12/12 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 104



1396/12/16 1396/12/12 ورکشاپ کار و تجارت ITC-FL-552 زبانهای خارجی 105

1396/10/13 1396/10/02
اصول طراحی و ساخت آشپزخانه مدرن از 

برداشت تا نصب
ITC-WO-518

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
106

1396/10/05 1396/10/02 تیغه ها و تکنولوژی برش در صنایع چوب ITC-WO-535
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
107

1396/10/06 1396/10/02 حجم سازی ITC-WO-084
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
108

1396/10/13 1396/10/09 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
109

1396/10/13 1396/10/09 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
110

1396/10/19 1396/10/16 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
111

1396/10/19 1396/10/16 (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب  ITC-WO-533
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
112

1396/10/27 1396/10/16 مقدماتی-1معرق  ITC-WO-017
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
113

1396/10/26 1396/10/23
مبلمان -طراحی و ساخت دکور اتاق خواب

صفحه ای
ITC-WO-560

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
114

1396/11/03 1396/10/30 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب ITC-WO-522
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
115

1396/11/11 1396/10/30 ساخت پروژه ITC-WO-573
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
116

1396/11/04 1396/10/30 مبانی رنگ ITC-WO-081
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
117

1396/11/10 1396/11/07 اتصاالت چوبی ITC-WO-571
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
118

1396/11/11 1396/11/07 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
119

1396/11/11 1396/11/07
غیر )مواد و مصالح در طراحی داخلی

(مجازی- حضوری
ITC-WO-565

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
120

1396/11/18 1396/11/14 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
121

1396/11/17 1396/11/14 1کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
122

1396/11/25 1396/11/21 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
123

1396/11/25 1396/11/21
 )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(مقدماتی 
ITC-WO-512

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
124

1396/12/02 1396/11/28 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
125



1396/12/08 1396/12/05 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
126

1396/12/09 1396/12/05 حجم سازی ITC-WO-084
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
127

1396/12/08 1396/12/05
ساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر 

در صنایع  چوب
ITC-WO-550

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
128

1396/12/16 1396/12/12 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
129

1396/12/16 1396/12/12 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
130

1396/12/16 1396/12/12 (مقدماتی)منبت و کنده کاری روی چوب ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
131

1396/12/23 1396/12/19 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
132

1396/10/05 1396/10/02 الزامات عمومی ساختمان ITC-UB-201 صنایع ساختمان 133

1396/10/06 1396/10/02 بنای سفت کار ITC-UB-323 صنایع ساختمان 134

1396/10/05 1396/10/02 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان 135

1396/10/05 1396/10/02 نرم افزار لومیون ITC-UB-360 صنایع ساختمان 136

1396/10/05 1396/10/02
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان 137

1396/10/12 1396/10/09 (مقدماتی)آشنایی با آسانسور در ساختمان ITC-UB-420 صنایع ساختمان 138

1396/10/13 1396/10/09 پرسپکتیو و کروکی ITC-UB-406 صنایع ساختمان 139

1396/10/12 1396/10/09
 Autodeskطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Inventor
ITC-DR-602 صنایع ساختمان 140

1396/10/13 1396/10/09 گچ کاری ساختمان ITC-UB-363 صنایع ساختمان 141

1396/10/13 1396/10/09
نقشه برداری ایجاد و کنترل پروژه های 

 AUTOCADزمینی با نرم افزار 
ITC-UB-381 صنایع ساختمان 142

1396/10/19 1396/10/16 Revit Architecture(  پیشرفته1سطح ) ITC-UB-321/1 صنایع ساختمان 143

1396/10/19 1396/10/16 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان 144

1396/10/19 1396/10/16 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد ITC-UB-225/1 صنایع ساختمان 145

1396/10/20 1396/10/16
- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 146

1396/10/20 1396/10/16 قالب بندی ساختمان ITC-UB-362 صنایع ساختمان 147



1396/10/27 1396/10/23 اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنایع ساختمان 148

1396/10/27 1396/10/23 (مقدماتی)فتوشاپ در معماری ITC-UB-399 صنایع ساختمان 149

1396/10/27 1396/10/23
 در عمران Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )و نقشه برداری
ITC-UB-411 صنایع ساختمان 150

1396/11/04 1396/10/30 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان 151

1396/11/03 1396/10/30 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان 152

1396/11/04 1396/10/30
  در نرم افزار تری دی Vrayرندرگیری با 

مکس
ITC-UB-353 صنایع ساختمان 153

1396/11/03 1396/10/30 2010طراحی و مدلسازی با اتوکد پیشرفته ITC-DR-657 صنایع ساختمان 154

1396/11/04 1396/10/30
- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 155

1396/11/11 1396/11/07

 AUTOCAD LANDکاربرد نرم افزار 

DEVELOPMENT در راه سازی و 

(مقدماتی)نقشه برداری مسیر 

ITC-UB-259 صنایع ساختمان 156

1396/11/11 1396/11/07 گچ کاری ساختمان ITC-UB-363 صنایع ساختمان 157

1396/11/10 1396/11/07
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان 158

1396/11/17 1396/11/14
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه 

جوش
ITC-UB-218 صنایع ساختمان 159

1396/11/18 1396/11/14 sketchupطراحی معماری با نرم افزار  ITC-UB-227 صنایع ساختمان 160

1396/11/18 1396/11/14 کاشی کاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان 161

1396/11/17 1396/11/14
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان 162

1396/12/02 1396/11/28
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

کشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان 163

1396/12/02 1396/11/28
کاربرد متر لیزری در صنعت عمران و 

ساختمان
ITC-UB-414 صنایع ساختمان 164

1396/12/16 1396/12/05 اصول نقشه کشی پایه ITC-DR-647 صنایع ساختمان 165

1396/12/08 1396/12/05 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی ITC-UB-401 صنایع ساختمان 166



1396/12/08 1396/12/05 تکنیک های راندو در معماری ITC-UB-416 صنایع ساختمان 167

1396/12/08 1396/12/05
نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های 

عمرانی
ITC-UB-278 صنایع ساختمان 168

1396/12/16 1396/12/12
کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی 

ساختمان
ITC-UB-368 صنایع ساختمان 169

1396/12/16 1396/12/12
در طراحی داخلی (ویترای)کار روی شیشه 

ساختمان
ITC-UB--367 صنایع ساختمان 170

1396/12/15 1396/12/12
 دستی در صنعت عمران و GPSکاربرد 

(مقدماتی)نقشه برداری
ITC-UB-412 صنایع ساختمان 171

1396/12/15 1396/12/12
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان 172

1396/12/23 1396/12/19 (مدلینگ پیشرفته)تری دی مکس ITC-UB-324 صنایع ساختمان 173

1396/12/23 1396/12/19
شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای 

(غیرحضوری- مجازی )مقدماتی
ITC-UB-413 صنایع ساختمان 174

1396/10/27 1396/10/23 اصول بهداشت در صنایع غذایی ITC-FI-004 صنایع غذایی 175

1396/11/18 1396/11/14 ITC-FI-005 در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی  صنایع غذایی 176

1396/12/16 1396/12/12
کنترل نحوه طراحی ساخت ساختمان و 

تجهیزات فرآوری غذا
ITC-FI-006 صنایع غذایی 177

1396/10/06 1396/10/02 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی ITC-SE-148 طراحی و دوخت 178

1396/10/06 1396/10/02 شلوار دوزی ITC-SE-213 طراحی و دوخت 179

1396/10/06 1396/10/02
نقشه کشی و طراحی فرش با نرم افزار 

(پیشرفته)
ITC-SE-274 طراحی و دوخت 180

1396/10/13 1396/10/09 رودوزهای سنتی ITC-SE-218 طراحی و دوخت 181

1396/10/13 1396/10/09 ( 2 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130 طراحی و دوخت 182

1396/10/13 1396/10/09
کیف پول و )کیف دوز زنانه و مردانه با دست 

(موبایل
ITC-SE-169/1 طراحی و دوخت 183

1396/10/20 1396/10/16 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141 طراحی و دوخت 184

1396/10/20 1396/10/16 فرش چند ضلعی با زمینه گالبتون ITC-SE-277 طراحی و دوخت 185

1396/10/20 1396/10/16 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129 طراحی و دوخت 186



1396/10/27 1396/10/23 بافنده عروسکهای تزیینی ITC-SE-290 طراحی و دوخت 187

1396/10/27 1396/10/23 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی ITC-SE-148 طراحی و دوخت 188

1396/10/27 1396/10/23 ( 2 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130 طراحی و دوخت 189

1396/10/27 1396/10/23
اجرا در )(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ 

(استان زنجان
ITC-SE-131/1 طراحی و دوخت 190

1396/11/04 1396/10/30 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141 طراحی و دوخت 191

1396/11/03 1396/10/30
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی 

راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145 طراحی و دوخت 192

1396/11/04 1396/10/30 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت 193

1396/11/11 1396/11/07 (مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر ITC-SE-266 طراحی و دوخت 194

1396/11/11 1396/11/07 کالژ سوزن بافت ITC-SE-260 طراحی و دوخت 195

1396/11/11 1396/11/07 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1 طراحی و دوخت 196

1396/11/18 1396/11/14
اجرا در استان )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(یز
ITC-SE-332 طراحی و دوخت 197

1396/12/08 1396/12/05
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی 

راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145 طراحی و دوخت 198

1396/12/16 1396/12/12 دوخت لباسهای کشی ITC-SE-173 طراحی و دوخت 199

1396/12/16 1396/12/12 ژورنال شناسی ITC-SE-191/1 طراحی و دوخت 200

1396/12/16 1396/12/12 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت 201

1396/10/13 1396/10/02
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خوزستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
202

1396/10/13 1396/10/02
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان گیالن
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
203

1396/10/05 1396/10/02 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
204

1396/10/20 1396/10/09 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
205

1396/10/20 1396/10/09
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان بوشهر
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
206



1396/10/20 1396/10/09
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان رضوی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
207

1396/10/12 1396/10/09 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
208

1396/10/20 1396/10/16
اجرا در استان خراسان ) کارآفرینی مقدماتی 

(شمالی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
209

1396/10/20 1396/10/16
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مقدماتی
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
210

1396/10/27 1396/10/16
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
211

1396/10/27 1396/10/16
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان قزوین
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
212

1396/10/27 1396/10/16
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان یزد
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
213

1396/10/27 1396/10/23
اجرا در استان ) کارآفرینی مقدماتی 

(کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
214

1396/11/04 1396/10/23 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
215

1396/10/26 1396/10/23 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
216

1396/11/03 1396/10/30 برنامه ریزی تولید ITC-PD-332
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
217

1396/11/11 1396/10/30
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان شمالی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
218

1396/11/04 1396/10/30
اجرا در  )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان یزد
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
219

1396/11/18 1396/11/07 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
220

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کاشان- در استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
221

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
222

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان جنوبی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
223

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان رضوی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
224



1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خوزستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
225

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
226

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان گیالن
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
227

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان لرستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
228

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان هرمزگان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
229

1396/11/18 1396/11/07
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان همدان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
230

1396/11/11 1396/11/07
اجرا در  )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
231

1396/11/10 1396/11/07 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
232

1396/11/25 1396/11/14
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان آذربایجان شرقی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
233

1396/11/17 1396/11/14 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
234

1396/11/17 1396/11/14 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
235

1396/11/25 1396/11/21
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مقدماتی
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
236

1396/12/09 1396/12/05
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

OHSAS-1800-صنعتی
ITC-PD-214

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
237

1396/12/09 1396/12/05
اجرا )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(در استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
238

1396/12/16 1396/12/05 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
239

1396/12/16 1396/12/05
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان قم
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
240

1396/12/16 1396/12/05
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان همدان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
241

1396/12/08 1396/12/05 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
242

1396/12/09 1396/12/05
اجرا در  )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان یزد
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
243



1396/12/08 1396/12/05 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
244

1396/12/16 1396/12/12
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

تکمیلی
ITC-PD-210

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
245

1396/12/23 1396/12/19
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مقدماتی
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
246

1396/12/22 1396/12/19 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
247

1396/12/22 1396/12/19 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
248

1396/10/13 1396/10/09 CCNA course2 router basic ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات 249

1396/10/13 1396/10/09 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 250

1396/10/13 1396/10/09 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 251

1396/10/13 1396/10/09 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 252

1396/10/13 1396/10/09 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 253

1396/10/20 1396/10/16 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات 254

1396/10/20 1396/10/16 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات 255

1396/10/20 1396/10/16
تکنولوژی مجازی سازی 

(Hyper-V)مایکروسافت
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات 256

1396/10/20 1396/10/16 زبان برنامه نویسی جاوا ITC-IT-760/1 ITفناوری اطالعات 257

1396/10/27 1396/10/23 Course1 CEHهکر قانونمند  ITC-IT-240 ITفناوری اطالعات 258

1396/11/04 1396/10/30
MCSAInstalling and 

Configuring Windows 
ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 259

1396/11/04 1396/10/30 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 260

1396/11/04 1396/10/30 Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات 261

1396/11/04 1396/10/30 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 262



1396/11/11 1396/11/07
MTCNA: MikroTik Certified

Network Associate
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات 263

1396/11/11 1396/11/07 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات 264

1396/11/11 1396/11/07 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات 265

1396/11/11 1396/11/07
تکنولوژی مجازی سازی 

(Hyper-V)مایکروسافت
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات 266

1396/12/09 1396/12/05 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 267

1396/12/09 1396/12/05 CompTIA Linux+(Core Level) ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات 268

1396/12/09 1396/12/05 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات 269

1396/12/09 1396/12/05 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 270

1396/12/16 1396/12/12 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات 271

1396/12/16 1396/12/12

MCSAInstalling and 

Configuring Windows 

Server 2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 272

1396/12/16 1396/12/12 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 273

1396/12/23 1396/12/19 PHP ITC-IT-510 ITفناوری اطالعات 274

1396/12/23 1396/12/19 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 275

1396/10/06 1396/10/02 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 276

1396/10/06 1396/10/02
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 277

1396/10/06 1396/10/02 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی 278

1396/10/13 1396/10/09 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی 279

1396/10/13 1396/10/09
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 280



1396/10/13 1396/10/09 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی 281

1396/10/13 1396/10/09 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی 282

1396/10/20 1396/10/16 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی 283

1396/10/20 1396/10/16 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی 284

1396/10/20 1396/10/16 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی 285

1396/10/27 1396/10/23 آشنایی و کار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی 286

1396/10/27 1396/10/23 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته ITC-AV-406 فناوری آموزشی 287

1396/10/27 1396/10/23 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 288

1396/11/04 1396/10/30 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی 289

1396/11/04 1396/10/30 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی 290

1396/11/04 1396/10/30
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 291

1396/11/11 1396/11/07 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی 292

1396/11/11 1396/11/07 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی 293

1396/11/11 1396/11/07 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته ITC-AV-406 فناوری آموزشی 294

1396/11/11 1396/11/07 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی 295

1396/11/18 1396/11/14 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی 296

1396/11/18 1396/11/14 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 297

1396/11/18 1396/11/14 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی 298



1396/11/18 1396/11/14
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 299

1396/12/09 1396/12/05 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 300

1396/12/09 1396/12/05
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 301

1396/12/09 1396/12/05 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی 302

1396/12/16 1396/12/12 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی 303

1396/12/16 1396/12/12
توانایی برنامه ریزی و اجرای روند 

تصویربرداری و کار در استودیوهای تلویزیونی
ITC-AV-110 فناوری آموزشی 304

1396/12/16 1396/12/12 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی 305

1396/12/16 1396/12/12 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی 306

1396/12/23 1396/12/19 آشنایی و کار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی 307

1396/12/23 1396/12/19 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 308

1396/12/23 1396/12/19 صدابرداری بر روی صحنه ITC-AV-107 فناوری آموزشی 309

1396/12/23 1396/12/19 (پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال  ITC-AV-103/2 فناوری آموزشی 310

1396/10/05 1396/10/02
اصول کاربردی تعویض تسمه ها و گردنده ها 

در خودرو
ITC-AT-496 311 دی9فناوری خودرو 

1396/10/05 1396/10/02 2الکترونیک کاربردی  ITC-AT-612 312 دی9فناوری خودرو 

1396/10/05 1396/10/02 تنظیم فرمان ITC-AT-454 313 دی9فناوری خودرو 

1396/10/05 1396/10/02 2عیب یابی سیستماتیک  ITC-AT-321 314 دی9فناوری خودرو 

1396/10/05 1396/10/02 مدیریت خدمات فنی خودرو ITC-AT-105 315 دی9فناوری خودرو 

1396/10/12 1396/10/09 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 316 دی9فناوری خودرو 



1396/10/12 1396/10/09 1برق خودرو ITC-AT-328 317 دی9فناوری خودرو 

1396/10/12 1396/10/09
 سرعته 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

خودروهای هیونداوکیا
ITC-AT-426 318 دی9فناوری خودرو 

1396/10/12 1396/10/09
 در صنعت Lab Viewمانیتورینگ طراحی 

مکانیک خودرو
ITC-AT-506 319 دی9فناوری خودرو 

1396/10/12 1396/10/09 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 320 دی9فناوری خودرو 

1396/10/12 1396/10/09 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 321 دی9فناوری خودرو 

1396/10/19 1396/10/16 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343 322 دی9فناوری خودرو 

1396/10/18 1396/10/16 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور ITC-AT-571 323 دی9فناوری خودرو 

1396/10/19 1396/10/16 L90سیستم ترمز و تعلیق  ITC-AT-512 324 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 آشنائی با تجهیزات تعمیرگاهی ITC-AT-420 325 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 1صافکاری خودرو  ITC-AT-410 326 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 327 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 2مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1 328 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 329 دی9فناوری خودرو 

1396/10/26 1396/10/23 2نقاشی خودرو ITC-AT-401 330 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 ITC-AT-351 خودروECUآشنائی و کنترل  331 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 2برق خودرو  ITC-AT-329 332 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 تعلیق فرمان مقدماتی ITC-AT-565 333 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 تکنولوژی مالتی پلکس ITC-AT-210 334 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 2عیب یابی سیستماتیک  ITC-AT-321 335 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301 336 دی9فناوری خودرو 

1396/11/03 1396/10/30
 در هیدرولیک و پنیوماتیک PLCکاربرد 

مقدماتی
ITC-HP-134 337 دی9فناوری خودرو 



1396/11/10 1396/11/07
 و برنامه ABSسیستم ضد بلوک ترمز 

کنترل پایداری
ITC-AT-310 338 دی9فناوری خودرو 

1396/11/10 1396/11/07 206سیستم ترمز و تعلیق پژو  ITC-AT-514 339 دی9فناوری خودرو 

1396/11/10 1396/11/07
سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای 

کیاوهیوندا
ITC-AT-427 340 دی9فناوری خودرو 

1396/11/10 1396/11/07 سیستم های برقی خودروهای کیا و هیوندا ITC-AT-425 341 دی9فناوری خودرو 

1396/11/10 1396/11/07 (موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا ITC-AT-523 342 دی9فناوری خودرو 

1396/11/10 1396/11/07 نقشه خوانی در خودرو ITC-AT-503 343 دی9فناوری خودرو 

1396/11/17 1396/11/14 آشنائی با تجهیزات تعمیرگاهی ITC-AT-420 344 دی9فناوری خودرو 

1396/11/17 1396/11/14 (دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-203 345 دی9فناوری خودرو 

1396/11/17 1396/11/14 سیستم فرمان و زوایان چرخ ITC-AT-307 346 دی9فناوری خودرو 

1396/11/17 1396/11/14 ECT-AL4گیربکس اتوماتیک  ITC-AT-317 347 دی9فناوری خودرو 

1396/11/17 1396/11/14
مولدقدرت تخصصی 

308HYUNDAI GENESISموتور
ITC-AT-491 348 دی9فناوری خودرو 

1396/12/07 1396/12/05 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور ITC-AT-571 349 دی9فناوری خودرو 

1396/12/08 1396/12/05 1برق خودرو ITC-AT-328 350 دی9فناوری خودرو 

1396/12/08 1396/12/05 روش عیب یابی خودرو به شکل سیستماتیک ITC-AT-498 351 دی9فناوری خودرو 

1396/12/08 1396/12/05 معاینه فنی خودرو ITC-AT-455 352 دی9فناوری خودرو 

1396/12/08 1396/12/05 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423 353 دی9فناوری خودرو 

1396/12/15 1396/12/12 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456 354 دی9فناوری خودرو 

1396/12/15 1396/12/12 معاینه فنی خودرو ITC-AT-455 355 دی9فناوری خودرو 

1396/12/15 1396/12/12
نصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز 

CNGخودرو 
ITC-AT-350 356 دی9فناوری خودرو 

1396/12/22 1396/12/19 ایسیوکیت ITC-AT-611 357 دی9فناوری خودرو 

1396/12/22 1396/12/19 سیستم تعلیق و فرمان ITC-AT-565 358 دی9فناوری خودرو 



1396/12/22 1396/12/19 شیم گیری کاربرد موتور با ابزار مخصوص ITC-AT-510 359 دی9فناوری خودرو 

1396/12/22 1396/12/19 2عیب یابی سیستماتیک  ITC-AT-321 360 دی9فناوری خودرو 

1396/12/22 1396/12/19 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301 361 دی9فناوری خودرو 

1396/12/22 1396/12/19 مدیریت خدمات فنی خودرو ITC-AT-105 362 دی9فناوری خودرو 

1396/10/06 1396/10/02
 )سرویس و تعمیرات خودروهای گاز سوز

(سطح یک- مقدماتی 
ITC-AT-614

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
363

1396/10/05 1396/10/02 فرمانهای پرقدرت ITC-AT-453
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
364

1396/10/12 1396/10/09
سیستم برق و الکترونیک ماشینهای 

کشاورزی مقدماتی
ITC-AT-557

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
365

1396/11/04 1396/10/30
 )سرویس و تعمیرات خودروهای گاز سوز

(سطح یک- مقدماتی 
ITC-AT-614

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
366

1396/11/10 1396/11/07 FAWبرق خودروهای  ITC-AT-528
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
367

1396/11/11 1396/11/07
مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-610

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
368

1396/11/17 1396/11/14 کار با دستگاه تنظیم فرمان ITC-AT-499
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
369

1396/12/02 1396/11/28
کارور مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-609

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
370

1396/12/08 1396/12/05
سیستم تعلیق فرمان و ترمز ماشینهای 

کشاورزی مقدماتی
ITC-AT-558

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
371

1396/12/09 1396/12/05
مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-610

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
372

1396/12/16 1396/12/12
 )سرویس و تعمیرات خودروهای گاز سوز

(سطح یک- مقدماتی 
ITC-AT-614

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
373

1396/12/15 1396/12/12
سیستم الکتریکی و شبکه الکترونیک 

خودروهای تجاری
ITC-AT-614

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
374

1396/10/05 1396/10/02 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 کشاورزی 375

1396/10/12 1396/10/09 آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی ITC-FO-127 کشاورزی 376



1396/10/19 1396/10/16 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی 377

1396/10/26 1396/10/23 تغذیه گیاهان زراعی و باغی ITC-FO-152 کشاورزی 378

1396/11/04 1396/10/30
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی 379

1396/11/03 1396/10/30 پرورش طیور ITC-FO-110 کشاورزی 380

1396/11/11 1396/11/07 آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای ITC-FO-150/1 کشاورزی 381

1396/11/11 1396/11/07
آشنایی با بستر های کاشت قارچ های 

خوراکی
ITC-FO-070/1 کشاورزی 382

1396/11/18 1396/11/14 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک ITC-FO-060/1 کشاورزی 383

1396/11/18 1396/11/14 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی ITC-FO-071/1 کشاورزی 384

1396/12/08 1396/12/05 هرس درختان میوه ITC-FO-028 کشاورزی 385

1396/12/16 1396/12/12
اجرا در استان )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(کرمان
ITC-FO-034 کشاورزی 386

1396/12/16 1396/12/12 محوطه سازی فضای سبز ITC-FO-122 کشاورزی 387

1396/12/22 1396/12/19 پرورش کرم ابریشم ITC-FO-111 کشاورزی 388

1396/12/23 1396/12/19 مدیریت باغات میوه ITC-FO-888 کشاورزی 389

1396/10/06 1396/10/02
 کنترل زیمنس 1/3سطح CNCتراش 

اپراتوری وبرنامه نویسی
ITC-MA-104 CNCماشین ابزار  390

1396/10/13 1396/10/09
طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم 

Catiaافزار 
ITC-MA-131 CNCماشین ابزار  391

1396/10/20 1396/10/16 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار  392

1396/11/04 1396/10/30 تعمیر و نگهداری ماشین تراش ITC-MA-076 CNCماشین ابزار  393

1396/11/11 1396/11/07 1ابزار تیزکنی ITC-MA-078 CNCماشین ابزار  394

1396/11/11 1396/11/07
برنامه نویسی با نرم 5/1سطح CNCفرز

Shop Millافزار
ITC-MA-108 CNCماشین ابزار  395

1396/11/17 1396/11/14 نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  396

1396/11/25 1396/11/23
تحلیل المان محدود به کمک نرم 

ABAQUSافزار
ITC-MA-140 CNCماشین ابزار  397



1396/12/09 1396/12/05
CAD/CAM (ماشینکاری با نرم افزار 

Master Cam )
ITC-MA-130 CNCماشین ابزار  398

1396/12/09 1396/12/05
طراحی قطعات ورقی شکل در محیط نرم 

CATIAافزاری 
ITC-MA-114 CNCماشین ابزار  399

1396/12/23 1396/12/12 ITC-MA-009 فرزکاری سطح یک CNCماشین ابزار  400

1396/10/06 1396/10/02 فنون راهنمای مسافر ITC-HT-002 هتلداری و گردشگری 401

1396/11/25 1396/11/21 برنامه ریز تور گردشگری ITC-HT-011 هتلداری و گردشگری 402

1396/12/23 1396/12/19 برگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت ITC-HT-008 هتلداری و گردشگری 403

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


