
تاریخ پایانتاریخ شروععنوان دورهکد دورهنام دپارتمانردیف

1398/07/061398/07/09مقدماتی- (اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد های آردینو  )آردینو ITC-EL-939/0الکترونیک1

1398/07/071398/07/10(غیرحضوری –مجازی )اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ ITC-EL-925/0الکترونیک2

1398/07/131398/07/16استیشن تست –مکاترونیک کاربردی ITC-EL-817/2الکترونیک3

ARM1398/07/131398/07/16میکرو کنترلر ITC-EL-523الکترونیک4

1398/07/201398/07/23(مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی ITC-EL-801/1الکترونیک5

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتیITC-EL-924/0الکترونیک6

(مجازی- غیر حضوری )(کنترل

1398/07/211398/07/24

1398/07/281398/08/01سیستم دوربین های مداربسته دیجیتالITC-EL-806/2الکترونیک7

1398/07/281398/08/01ایستگاه جابجائی –مکاترونیک کاربردی ITC-EL-817/1الکترونیک8

1398/08/111398/08/14کاربرد الکترونیک در برق صنعتیITC-EL-414الکترونیک9

1398/08/181398/08/21(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی ITC-EL-412الکترونیک10

Eagle Auto Desk1398/08/181398/08/21طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار ITC-EL-927/0الکترونیک11

1398/08/191398/08/22(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت ITC-EL-212/33الکترونیک12

1398/08/251398/08/28مقدماتی-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی ITC-EL-938/0الکترونیک13

ITC-EL-921/0الکترونیک14
مختص مربیان استان )Internet Of Things) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

(کرمان اجرا در آن استان
1398/08/251398/08/29

1398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیکITC-EL-806/3الکترونیک15

1398/09/021398/09/05پروژه های کاربردی میکروکنترلرهاITC-EL-525الکترونیک16

1398/09/031398/09/06(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید ITC-EL-926/0الکترونیک17

1398/09/101398/09/13(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیکITC-EL-806/3الکترونیک18

ITC-EL-549/2PLC1500-TIA Portal1398/09/161398/09/19الکترونیک19

آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتیITC-EL-924/0الکترونیک20

(مجازی- غیر حضوری )(کنترل

1398/09/171398/09/20

1398/09/231398/09/26مقدماتی- مدلسازی سه بعدی مدارهای الکترونیکی و الزامات مکانیکی ITC-EL-937/0الکترونیک21

1398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیکITC-EL-911/3الکترونیک22

21398/07/061398/07/09شناخت آسانسور و پله برقی ITC-PE-208/3برق23

1398/07/061398/07/09طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتیITC-PE-403/1برق24

ITC-PE-023LOGO1398/07/131398/07/16برق25

1398/07/131398/07/17(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان )MATLABآشنائی با نرم افزار ITC-PE-025برق26

1398/07/131398/07/16مبانی ماشینهای الکتریکیITC-PE-011برق27

1398/07/201398/07/23 مقدماتی دلتاITC-PE-425PLCبرق28

1398/07/201398/07/23 مقدماتیITC-PE-431PLC-S7-1200برق29

1398/07/201398/07/23آسانسور هیدرولیک و پله برقیITC-PE-216برق30

1398/07/281398/08/01 مقدماتیITC-PE-427PLC Fatekبرق31

1398/07/281398/08/01(مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکلITC-PE-225برق32

Lift Desing1398/07/281398/08/01طراحی آسانسور با نرم افزار ITC-PE-223برق33

MATLAB1398/08/111398/08/14آشنائی با نرم افزار ITC-PE-025برق34

1398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان خراسان شمالی اجرا در آن استان)(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نوITC-PE-022برق35

1398/08/181398/08/21آشنایی با کیفیت توانITC-PE-045برق36

Autocad Electrical1398/08/181398/08/21آشنایی با نرم افزار ITC-PE-044برق37

1398/08/251398/08/28بازرسی آسانسورITC-PE-220برق38

1398/09/021398/09/06ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی ITC-PE-009برق39

1398/09/021398/09/06(مختص مربیان استان همدان اجرا در آن استان)طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتیITC-PE-403/1برق40

1398/09/091398/09/12سنسورهاITC-PE-028برق41

1398/09/161398/09/19 مقدماتیITC-PE-428PLC LSبرق42

1398/09/161398/09/19اصول حفاظت ماشینهای الکتریکیITC-PE-605برق43

1398/09/161398/09/19مدیر فنی آسانسورITC-PE-233برق44

1398/09/231398/09/26پیشرفته\ITC-PE-411PLCبرق45

1398/09/231398/09/26(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکلITC-PE-232برق46

1398/09/231398/09/26(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفتهITC-PE-218برق47

1398/07/061398/07/09بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکیITC-IN-195تاسیسات حرارتی و برودتی48

1398/07/061398/07/09(ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک)1-8لوازم خانگی گردندهITC-IN-117تاسیسات حرارتی و برودتی49

1398/07/131398/07/16(روف تاپ)پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوعITC-IN-206تاسیسات حرارتی و برودتی50
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11398/07/201398/07/23سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری ITC-IN-047تاسیسات حرارتی و برودتی51

1398/07/201398/07/23(ماشین ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی ITC-IN-119تاسیسات حرارتی و برودتی52

1398/07/281398/08/01روی لوله های مسی (Brazing)لحیم کاری سخت نقرهITC-IN-207تاسیسات حرارتی و برودتی53

1398/07/281398/08/01( با کریرHVACطراحی سیستمهای)نرم افزار کریر کاربردیITC-IN-160تاسیسات حرارتی و برودتی54

11398/08/111398/08/14کولرگازی اسپلیت سطح ITC-IN-015تاسیسات حرارتی و برودتی55

1398/08/181398/08/21یخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچکITC-IN-187تاسیسات حرارتی و برودتی56

11398/08/181398/08/21چیلرهای جذبی سطح ITC-IN-031تاسیسات حرارتی و برودتی57

1398/08/251398/08/30فناوری مبردهای هیدروکربنی در صنعت تبرید و تهویه مطبوعITC-IN-215تاسیسات حرارتی و برودتی58

1398/08/251398/08/28وسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانهITC-IN-167تاسیسات حرارتی و برودتی59

11398/09/021398/09/05 پمپ سطح ITC-IN-019تاسیسات حرارتی و برودتی60

1398/09/021398/09/05اصول و مبانی کنترل ویژه مهندسان تاسیساتITC-IN-162تاسیسات حرارتی و برودتی61

1398/09/091398/09/12 آبگرمکن دیواری گازسوزITC-IN-046تاسیسات حرارتی و برودتی62

1398/09/091398/09/12(VRF,VRV)سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیرITC-IN-186تاسیسات حرارتی و برودتی63

1398/09/161398/09/19جوشکاری با گاز اکسی استیلنITC-IN-175تاسیسات حرارتی و برودتی64

1398/09/161398/09/19دستگاه تصفیه آب خانگیITC-IN-204تاسیسات حرارتی و برودتی65

1398/09/231398/09/26(مایکرویو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی ITC-IN-107تاسیسات حرارتی و برودتی66

11398/09/231398/09/26 چیلرهای تراکمی سطح ITC-IN-029تاسیسات حرارتی و برودتی67

1398/07/061398/07/09آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرمITC-WE-085جوشکاری68

Level II1398/07/061398/07/16بازرسی جوش بروش التراسونیک ITC-WE-056/1جوشکاری69

1398/07/061398/07/09( Module E4-2/1)جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فوالد ساده کربنیITC-WE-009/1جوشکاری70

1398/07/061398/07/09راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیندجوشکاریITC-WE-077جوشکاری71

1398/07/131398/07/16(Module M4-2 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ ITC-WE-025/2جوشکاری72

1398/07/131398/07/16( Module E3-1/1)جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فوالد ساده کربنیITC-WE-006/1جوشکاری73

WEBR11398/07/131398/07/16لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنیITC-WE-081جوشکاری74

ITC-WE-082جوشکاری75
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
1398/07/201398/07/24

ITC-WE-082جوشکاری76
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
1398/07/281398/08/02

1398/07/281398/08/01-(Module T5-1 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی ITC-WE-019/1جوشکاری77

1398/07/281398/08/01شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدهاITC-WE-051جوشکاری78

1398/08/111398/08/14ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاریITC-WE-084جوشکاری79

Level I&II1398/08/111398/08/14بازرسی جوش بروش مایعات نافذ ITC-WE-057/1جوشکاری80

1398/08/111398/08/14( Module G5 )جوشکاری گاز ITC-WE-031جوشکاری81

Module M3-11398/08/181398/08/21جوشکاری بر روی فوالد ساده کربنی به روش مگITC-WE-024/1جوشکاری82

Moduel A.s1398/08/181398/08/21قوس الکتریکی دستی روی فوالدساده کربنیITC-WE-001جوشکاری83

1398/08/181398/08/21متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شدهITC-WE-050جوشکاری84

ITC-WE-082جوشکاری85
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
1398/08/251398/08/29

E21398/08/251398/08/28جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل ITC-WE-079جوشکاری86

WEBR11398/08/251398/08/28لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیرآهنیITC-WE-081جوشکاری87

1398/09/021398/09/05آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرمITC-WE-085جوشکاری88

WPS-PQR1398/09/021398/09/12دستورالعمل نویسی ITC-WE-066جوشکاری89

1398/09/091398/09/12ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاریITC-WE-084جوشکاری90

1398/09/091398/09/12( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ ITC-WE-041/1جوشکاری91

1398/09/161398/09/19برش قطعاتITC-WE-075جوشکاری92

1398/09/161398/09/19پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آنITC-WE-052جوشکاری93

ITC-WE-082جوشکاری94
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
1398/09/161398/09/20

Moduel A.s1398/09/161398/09/19قوس الکتریکی دستی روی فوالدساده کربنیITC-WE-001جوشکاری95

1398/09/231398/09/26(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش مگ ITC-WE-026/1جوشکاری96

1398/07/061398/07/09 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم ITC-FL-780زبان های خارجی97

1398/07/061398/07/09ورکشاپ گردشگری و هتلداریITC-FL-554زبان های خارجی98

B-11398/07/131398/07/16آزمایشگاه زبان انگلیسی ITC-FL-000/2زبان های خارجی99

1398/07/131398/07/16 انگلیسی1مکالمه شغلی ITC-FL-571زبان های خارجی100

A-11398/07/201398/07/23دستور زبان انگلیسی ITC-FL-410/1زبان های خارجی101

1398/07/201398/07/23مکالمه شغلی آلمانی مقدماتیITC-FL-785زبان های خارجی102

11398/07/281398/08/01مکالمه کاربردی زبان انگلیسی ITC-FL-561زبان های خارجی103

B-11398/08/181398/08/21آزمایشگاه زبان انگلیسی ITC-FL-000/2زبان های خارجی104

1398/08/181398/08/21 گردشگری1زبان آلمانی ITC-FL-790زبان های خارجی105

1398/08/181398/08/21 انگلیسی1مکالمه شغلی ITC-FL-571زبان های خارجی106



11398/08/251398/08/28مکالمه موضوعی زبان انگلیسی ITC-FL-325زبان های خارجی107

B-11398/09/021398/09/05آزمایشگاه زبان انگلیسی ITC-FL-000/2زبان های خارجی108

1398/09/021398/09/05 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم ITC-FL-780زبان های خارجی109

1398/09/091398/09/12 زبان انگلیسی5مکالمه شغلی ITC-FL-575زبان های خارجی110

11398/09/091398/09/12مکالمه کاربردی زبان انگلیسی ITC-FL-561زبان های خارجی111

1398/09/161398/09/19 گردشگری1زبان آلمانی ITC-FL-790زبان های خارجی112

PET1-A1398/09/231398/09/26خواندن ITC-FL-315/1زبان های خارجی113

114
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-113 1398/07/061398/07/09(1)طراحی و چاپ پارچه

115
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1291398/07/061398/07/09( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

116
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3361398/07/061398/07/09مانتو صنعتی

117
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3341398/07/131398/07/16(پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ

118
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1711398/07/131398/07/16سکه دوز

119
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-2661398/07/131398/07/16(مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر

120
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
/ITC-SE-2621398/07/201398/07/23بافنده ترکیبی قالی و گلیم

121
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-191/11398/07/201398/07/23ژورنال شناسی

122
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3631398/07/211398/07/24(غیر حضوری- مجاری )آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت مقدماتی

123
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-383آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex)1398/07/281398/08/01

124
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3871398/07/281398/08/01رفوگر پارچه

125
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-332 1398/07/281398/08/01(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)(برزیلی)گلدوزی سه بعدی

126
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-384 1398/07/281398/08/01(تراش دامله)گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی

127
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-345 1398/08/111398/08/14(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)مقدماتی (قالب)عروسک بافی

128
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3501398/08/111398/08/14(تابستری)گلیم بافی نوین

129
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
/ITC-SE-131/1 1398/08/111398/08/14(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ

130
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-2131398/08/181398/08/21شلوار دوزی

131
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1291398/08/181398/08/21( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

132
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-123/11398/08/251398/08/28الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر

133
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3881398/08/251398/08/28(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر

134
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
/ITC-SE-383آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex)1398/09/021398/09/05

135
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1451398/09/021398/09/05تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت خط تولید

136
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-139/11398/09/091398/09/12الگو سازی و دوخت لباسهای عروس

137
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-2871398/09/091398/09/12بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان

138
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3781398/09/091398/09/13(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(بافت مینی مکرومه)مکرومه بافی

139
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1441398/09/091398/09/12نرم افزار طراحی الگوی لباس

140
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1481398/09/161398/09/19تعمیر و سرویس چرخ های خانگی



141
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-1731398/09/161398/09/19دوخت لباسهای کشی

142
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-3891398/09/231398/09/26اصول راه اندازی خط تولید و آشنایی با ماشین آالت

143
صنایع پوشاک و هنرهای 

سنتی
ITC-SE-2611398/09/231398/09/26(گوینه بافی)گلیم پارچه ای

1398/07/061398/07/09مبانی و مفاهیم صنایع دستیITC-WO-086صنایع چوب و هنرهای دستی144

1398/07/071398/07/10(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمانITC-WO-071صنایع چوب و هنرهای دستی145

1398/07/071398/07/10(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازلITC-WO-522صنایع چوب و هنرهای دستی146

1398/07/131398/07/16معرق کاشیITC-WO-047صنایع چوب و هنرهای دستی147

1398/07/131398/07/16نقاشی با آبرنگITC-WO-066صنایع چوب و هنرهای دستی148

1398/07/141398/07/17(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلیITC-WO-562صنایع چوب و هنرهای دستی149

1398/07/201398/07/23(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برقITC-WO-129صنایع چوب و هنرهای دستی150

1398/07/201398/07/23تذهیبITC-WO-057صنایع چوب و هنرهای دستی151

1398/07/201398/07/23خالقیت در صنایع دستیITC-WO-083صنایع چوب و هنرهای دستی152

1398/08/111398/08/14مبانی رنگITC-WO-081صنایع چوب و هنرهای دستی153

1398/08/121398/08/14(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلیITC-WO-572صنایع چوب و هنرهای دستی154

1398/08/121398/08/14(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبزITC-WO-133صنایع چوب و هنرهای دستی155

1398/08/181398/08/21(مختص مربیان صنایع چوب)(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با ITC-MA-134صنایع چوب و هنرهای دستی156

1398/08/181398/08/21خراطیITC-WO-506صنایع چوب و هنرهای دستی157

1398/08/181398/08/21طراحی سنتیITC-WO-001صنایع چوب و هنرهای دستی158

1398/08/251398/08/28خواص فیزیکی و مکانیکی چوبITC-WO-526صنایع چوب و هنرهای دستی159

1398/08/251398/08/28ساخت و منبت مبلمان استیلITC-WO-546/1صنایع چوب و هنرهای دستی160

1398/08/251398/08/28طراحی مقدماتیITC-WO-033/1صنایع چوب و هنرهای دستی161

1398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازلITC-WO-564صنایع چوب و هنرهای دستی162

1398/09/021398/09/05زیورآالت رزینیITC-WO-111صنایع چوب و هنرهای دستی163

1398/09/021398/09/05ساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع  چوبITC-WO-550صنایع چوب و هنرهای دستی164

1398/09/021398/09/05(مقدماتی  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب ITC-WO-512صنایع چوب و هنرهای دستی165

1398/09/091398/09/19ساخت پروژهITC-WO-573صنایع چوب و هنرهای دستی166

1398/09/091398/09/12سازنده ملیله کاغذیITC-WO-124صنایع چوب و هنرهای دستی167

1398/09/091398/09/12مبانی هنرهای تجسمیITC-WO-036صنایع چوب و هنرهای دستی168

1398/09/161398/09/19(روش لیختنبرگ)ایجاد طرح روی چوب با برقITC-WO-129صنایع چوب و هنرهای دستی169

1398/09/161398/09/19حجم سازیITC-WO-084صنایع چوب و هنرهای دستی170



1398/09/171398/09/20(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مرایاITC-WO-120صنایع چوب و هنرهای دستی171

1398/09/231398/09/26گوهر شناسی معدنیITC-WO-128صنایع چوب و هنرهای دستی172

1398/09/231398/09/26معرق مفهومیITC-WO-056صنایع چوب و هنرهای دستی173

1398/09/231398/09/26معماری و دکوراسیون داخلی در صنعت چوبITC-WO-135صنایع چوب و هنرهای دستی174

1398/07/061398/07/09بنای سفت کارITC-UB-323صنایع ساختمان175

1398/07/061398/07/09تکنولوژی بتنITC-UB-220صنایع ساختمان176

Total Station1398/07/061398/07/08نقشه برداری با دوربین های ITC-UB-407/1صنایع ساختمان177

1398/07/071398/07/10(غیر حضوری- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعتITC-DR-641/1صنایع ساختمان178

1398/07/131398/07/16( مقدماتیMap Gis)Arc 10.4آموزش نرم افزار ITC-UB-427صنایع ساختمان179

1398/07/131398/07/17اجرای دیوارهای جدا کننده کناف و پوششیITC-UB-451صنایع ساختمان180

1398/07/131398/07/16متره و برآوردITC-UB-327صنایع ساختمان181

1398/07/201398/07/23ساخت انواع سکوهای محوطه های باز با مصالح بناییITC-UB-446صنایع ساختمان182

Autodesk Inventor1398/07/201398/07/23طراحی و مدلسازی مقدماتی با ITC-DR-602صنایع ساختمان183

1398/07/201398/07/22اجرای سیستم دکوراتیو کنافITC-UB-461صنایع ساختمان184

1398/07/211398/07/24(غیرحضوری- مجازی )-شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتیITC-UB-413صنایع ساختمان185

1398/07/211398/07/24(مجازی- غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپITC-UB-430صنایع ساختمان186

1398/08/011398/08/03حقوق ثبت امالک برای نقشه برداران-ITC-UBصنایع ساختمان187

1398/08/111398/08/14اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوشITC-UB-218صنایع ساختمان189

1398/08/121398/08/15(غیر حضوری- مجازی )- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار ITC-UB-411صنایع ساختمان190

1398/08/181398/08/21(مقدماتی) ITC-UB-317Revit Architectureصنایع ساختمان191

ETABS1398/08/181398/08/21تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با ITC-UB-465صنایع ساختمان192

1398/08/181398/08/21ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکدITC-UB-225/1صنایع ساختمان193

1398/08/181398/08/21گچ کاری ساختمانITC-UB-363صنایع ساختمان194

1398/08/191398/08/22(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپITC-UB-443صنایع ساختمان195

1398/08/251398/08/28 دو فرکانسه مقدماتیITC-UB-320GPSصنایع ساختمان196

1398/08/251398/08/28اجرا و نظارتITC-UB-266صنایع ساختمان197

1398/08/251398/08/28کاشی کاریITC-UB-361صنایع ساختمان198

ITC-UB-444صنایع ساختمان199
- غیر حضوری )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی
1398/08/261398/08/29

Safe1398/09/021398/09/05تحلیلگر و طراح پی با نرم افزار ITC-UB-396صنایع ساختمان200

1398/09/021398/09/05حقوق مهندسی و گزارش نویسیITC-UB-442صنایع ساختمان201

1398/09/031398/09/06(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار ITC-UB-450صنایع ساختمان202

1398/09/031398/09/06اجرای سقف کاذب کنافITC-UB-449صنایع ساختمان

Total Station1398/09/061398/09/08نقشه برداری با دوربین های ITC-UB-407صنایع ساختمان203

1398/09/091398/09/12(مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانیITC-UB-424صنایع ساختمان204

1398/09/091398/09/12(مقدماتی)فتوشاپ در معماریITC-UB-399صنایع ساختمان205

1398/09/091398/09/12کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمانITC-UB-368صنایع ساختمان206

1398/09/091398/09/12(مقدماتی) دستی در صنعت عمران و نقشه برداریGPSکاربرد ITC-UB-412صنایع ساختمان207

ITC-UB-445صنایع ساختمان208
غیر )ISOشناخت و طراحی اجزای ماشین و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق استاندارد جهانی 

(مجازی- حضوری
1398/09/101398/09/13

1398/09/131398/09/15پهپادهای نقشه بردار-ITC-UBصنایع ساختمان209

1398/09/161398/09/19بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدرITC-UB-429صنایع ساختمان210

1398/09/161398/09/19طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکدITC-UB-226/1صنایع ساختمان211

1398/09/161398/09/19در طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه ITC-UB-367صنایع ساختمان212

1398/09/231398/09/25ترازیابی با دوربین های ترازیابITC-UB-460صنایع ساختمان213

1398/09/231398/09/26ترسیم نقشه های فلزی و بتنیITC-UB-401صنایع ساختمان214

1398/09/231398/09/26طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گازITC-UB-230صنایع ساختمان215

1398/07/131398/07/16فرآوری خشکبارITC-FI-007صنایع غذایی216

1398/07/131398/07/17(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)فرآوری خشکبارITC-FI-007صنایع غذایی217

1398/08/181398/08/21(مقدماتی)مربگیری نانوایی ITC-FI-008صنایع غذایی218

1398/07/061398/07/10(مختص مربیان خراسان رضوی اجرا در آن استان)اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسیITC-PD-111علوم تربیتی و کارآفرینی219

1398/07/061398/07/10(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)بهداشت روانی در محیط کارITC-PD-125علوم تربیتی و کارآفرینی220

1398/07/061398/07/09(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانانITC-PD-926علوم تربیتی و کارآفرینی221

1398/07/061398/07/09روانشناسی مهارتهای ارتباطیITC-PD-113علوم تربیتی و کارآفرینی222

1398/07/061398/07/09مدیریت آموزشیITC-PD-130علوم تربیتی و کارآفرینی223

1398/07/061398/07/09مدیریت ارتباط با مشتریITC-PD-327علوم تربیتی و کارآفرینی224



1398/07/131398/07/16اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسیITC-PD-111علوم تربیتی و کارآفرینی225

1398/07/131398/07/16برنامه ریزی درسیITC-PD-112علوم تربیتی و کارآفرینی226

1398/07/131398/07/24(مختص مربیان استان مرکزی اجرا در آن استان )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژیITC-PD-159علوم تربیتی و کارآفرینی227

1398/07/131398/07/16(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)کارآفرینی اجتماعیITC-PD-921علوم تربیتی و کارآفرینی228

1398/07/131398/07/16(5s)نظام آراستگی محیط ITC-PD-202علوم تربیتی و کارآفرینی229

1398/07/201398/07/23اخالق حرفه ایITC-PD-122علوم تربیتی و کارآفرینی230

1398/07/201398/07/24(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در آن استان )(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار ITC-PD-209علوم تربیتی و کارآفرینی231

1398/07/201398/07/24(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)(مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار ITC-PD-209علوم تربیتی و کارآفرینی232

1398/07/201398/07/23آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعیITC-PD-311علوم تربیتی و کارآفرینی233

1398/07/201398/07/23(مختص مربیان کارآفرینی دارای کد)تربیت مربی کارآفرینی نوجوانانITC-PD-926علوم تربیتی و کارآفرینی234

1398/07/281398/08/01بهداشت روانی در محیط کارITC-PD-125علوم تربیتی و کارآفرینی235

1398/07/281398/08/01تکنولوژی آموزشیITC-PD-802علوم تربیتی و کارآفرینی236

1398/08/111398/08/14(مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن استان ) کارآفرینی مقدماتی ITC-PD-206علوم تربیتی و کارآفرینی237

IMS1398/08/111398/08/14سیستم مدیریت یکپارچهITC-PD-317علوم تربیتی و کارآفرینی238

ISO90011398/08/111398/08/14مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استانداردITC-PD-203علوم تربیتی و کارآفرینی239

1398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ان استان) کارآفرینی مقدماتی ITC-PD-206علوم تربیتی و کارآفرینی240

1398/08/181398/08/21(ویژه مربیان صنایع)برنامه ریزی تولیدITC-PD-332علوم تربیتی و کارآفرینی241

1398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتیITC-PD-141علوم تربیتی و کارآفرینی242

ISO140011398/08/181398/08/21تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد- مبانی ITC-PD-205علوم تربیتی و کارآفرینی243

1398/08/251398/08/28(ویژه مربیان صنایع )شش سیگما/ (TQM) کنترل کیفیت جامع ITC-PD-309علوم تربیتی و کارآفرینی244

1398/08/251398/08/29(مختص مربیان خراسان رضوی اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطیITC-PD-113علوم تربیتی و کارآفرینی245

1398/08/251398/08/28مدیریت ارتباط با مشتریITC-PD-327علوم تربیتی و کارآفرینی246

1398/09/021398/09/05(تکمیلی )ایمنی و بهداشت در محیط کار ITC-PD-210علوم تربیتی و کارآفرینی247

1398/09/021398/09/05(5s)نظام آراستگی محیط ITC-PD-202علوم تربیتی و کارآفرینی248

OHSAS-18001398/09/091398/09/12-اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیITC-PD-214علوم تربیتی و کارآفرینی249

1398/09/091398/09/20(مختص مربیان خراسان رضوی اجرا در آن استان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژیITC-PD-159علوم تربیتی و کارآفرینی250

ISO90011398/09/091398/09/12مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استانداردITC-PD-203علوم تربیتی و کارآفرینی251

1398/07/061398/07/10(مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن استان)ITITC-IT-600/1Photo Shopفناوری اطالعات 252

1398/07/071398/07/10(مجازی- غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانیITITC-IT-23فناوری اطالعات 253

ITITC-IT-315MCSAInstalling and Configuring Windows Server 2012-1398/07/131398/07/16فناوری اطالعات 254

1398/07/141398/07/17(مجازی- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستمITITC-IT-16فناوری اطالعات 255

1398/07/201398/07/23زبان برنامه نویسی جاواITITC-IT-760/1فناوری اطالعات 256

1398/07/211398/07/23(مجازی-غیر حضوری)مدیریت ابزار و اطالعات سازمانیITITC-IT-23فناوری اطالعات 257

1398/07/281398/07/29(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکیITITC-IT-1005فناوری اطالعات 258

1398/07/281398/07/30(مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکیITITC-IT-10فناوری اطالعات 259

SVT (smart virtual training)1398/07/281398/08/01-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمندITITC-IT-1006فناوری اطالعات 260

ITITC-IT-401/1CCNA course2 router basic1398/08/111398/08/14فناوری اطالعات 261

ITITC-IT-530java script1398/08/111398/08/14فناوری اطالعات 262

SVT (smart virtual training)1398/08/111398/08/14-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمندITITC-IT-1006فناوری اطالعات 263

ITITC-IT-350فناوری اطالعات 264
مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن )Kerio Controlنصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 

(استان
1398/08/181398/08/22

ITITC-IT-720c#.net1398/08/251398/08/28فناوری اطالعات 265

ITITC-IT-230CompTIA Linux+(Core Level)1398/08/251398/08/28فناوری اطالعات 266

1398/08/251398/08/29(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)HTMLکد نویسی ITITC-IT-500فناوری اطالعات 267

1398/09/031398/09/04(مجازی- غیر حضوری )-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکیITITC-IT-1005فناوری اطالعات 268

HTML1398/09/091398/09/12کد نویسی ITITC-IT-500فناوری اطالعات 269

ITITC-IT-520/1ASP.NET1398/09/161398/09/19فناوری اطالعات 270

1398/09/161398/09/19مقدماتی (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مدیریت محتواITITC-IT-943فناوری اطالعات 271

ITITC-IT-210CompTIA - Network +1398/09/231398/09/26فناوری اطالعات 272

Android1398/09/231398/09/26توسعه دهنده برنامه اندرویدITITC-IT-780فناوری اطالعات 273

1398/07/061398/07/09روشهای ارائه مطلبITC-AV-204فناوری آموزشی274

1398/07/061398/07/09نور پردازی و کنترل نور صحنهITC-AV-108فناوری آموزشی275

1398/07/071398/07/10(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازیITC-AV-363فناوری آموزشی276

1398/07/201398/07/23برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیوییITC-AV-366فناوری آموزشی277

1398/07/201398/07/24تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الینITC-AV-369فناوری آموزشی278

1398/08/181398/08/21روشهای ارائه مطلبITC-AV-204فناوری آموزشی279

1398/08/181398/08/21(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/2فناوری آموزشی280

HD1398/08/181398/08/21کار با دوربینITC-AV-106فناوری آموزشی281



1398/08/251398/08/28برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشیITC-AV-367فناوری آموزشی282

1398/08/251398/08/29تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الینITC-AV-369فناوری آموزشی283

1398/09/021398/09/05(مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی ITC-AV-104فناوری آموزشی284

1398/09/021398/09/05روشهای ارائه مطلبITC-AV-204فناوری آموزشی285

1398/09/031398/09/06(مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبابلITC-AV-364فناوری آموزشی286

1398/09/161398/09/19برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشیITC-AV-367فناوری آموزشی287

1398/09/161398/09/20تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الینITC-AV-369فناوری آموزشی288

1398/07/131398/07/16( دی9اجرا در مرکز  )1برق خودرو-ITC-AT-328 دی9فناوری خودرو 289

1398/07/131398/07/16( دی9اجرا در مرکز )1مبانی برق و الکترونیک خودرو ITC-AT-201/1 دی9فناوری خودرو 290

1398/07/131398/07/16( دی9اجرا در مرکز )1مدیریت موتور مقدماتی ITC-AT-598/1 دی9فناوری خودرو 291

1398/07/201398/07/22( دی9اجرا در مرکز  )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتورITC-AT-572 دی9فناوری خودرو 292

1398/07/201398/07/23( دی9اجرا در مرکز )مبانی هیدرولیک و پنوماتیکITC-AT-603 دی9فناوری خودرو 293

1398/07/281398/08/01( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو ITC-AT-329 دی9فناوری خودرو 294

1398/08/111398/08/14( دی9اجرا در مرکز )آنالیز گازهای خروجی اگزوزITC-AT-304 دی9فناوری خودرو 295

1398/08/111398/08/14( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی کاربرد سنسور در خودروITC-AT-539 دی9فناوری خودرو 296

1398/08/111398/08/14( دی9اجرا در مرکز  )1نقاشی خودروITC-AT-400 دی9فناوری خودرو 297

1398/08/251398/08/28( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئینITC-AT-632 دی9فناوری خودرو 298

1398/08/251398/08/28( دی9اجرا در مرکز )(کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی ITC-AT-635 دی9فناوری خودرو 299

1398/08/251398/08/28( دی9اجرا در مرکز )جهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکیFluidsimنرم افزارITC-AT-564 دی9فناوری خودرو 300

1398/09/021398/09/05( دی9اجرا در مرکز  )SOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با ITC-DR-610 دی9فناوری خودرو 301

1398/09/021398/09/05( دی9اجرا در مرکز  )2مبانی الکترونیک خودروITC-AT-344 دی9فناوری خودرو 302

1398/09/091398/09/12( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو ITC-AT-203 دی9فناوری خودرو 303

1398/09/161398/09/19( دی9اجرا در مرکز )(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای ITC-AT-301 دی9فناوری خودرو 304

1398/09/161398/09/19( دی9اجرا در مرکز  ) در هیدرولیک و پنیوماتیک مقدماتیPLCکاربرد ITC-HP-134 دی9فناوری خودرو 305

1398/09/241398/09/27(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبرید ITC-AT-456/1 دی9فناوری خودرو 306

307
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-3061398/07/061398/07/09سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی

308
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-598/1 11398/07/061398/07/09مدیریت موتور مقدماتی

309
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-49731398/07/061398/07/09مولد قدرت تخصصی مزدا

310
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-343 21398/07/131398/07/16انتقال قدرت معمولی

311
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-423 1398/07/131398/07/16(90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی

312
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6581398/07/141398/07/17(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو

313
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-427-1398/07/201398/07/23سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای کیاوهیوندا

314
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6591398/07/281398/08/01(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو

315
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-342 11398/08/111398/08/14انتقال قدرت معمولی

316
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-512 سیستم ترمز و تعلیقL901398/08/111398/08/14

317
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-301 1398/08/111398/08/14(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای

318
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6091398/08/181398/08/22(مقدماتی)کارور مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین

319
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-318/111398/08/181398/08/21مولد قدرت مقدماتی

320
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-4261398/08/251398/08/28 سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

321
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-318/2 21398/08/251398/08/28مولد قدرت مقدماتی

322
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6571398/08/261398/08/29(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند

323
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6621398/09/021398/09/06(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک



324
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-332 1398/09/021398/09/05موتور ملی - 2مولد قدرت تخصصی

325
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6571398/09/031398/09/06(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند

326
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-308 1398/09/091398/09/12(پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی

327
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-317 گیربکس اتوماتیکECT-AL4-1398/09/161398/09/19

328
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-491308مولدقدرت تخصصی موتورHYUNDAI GENESIS1398/09/161398/09/19

329
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6581398/09/171398/09/20(مجازی- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو

330
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6341398/09/231398/09/26 هیدرولیک کاربردی

331
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6411398/09/231398/09/26اصول سرویس و نگهداری لیفتراک

332
فناوری خودروهای تجاری 

دیزل مرکز
ITC-AT-6591398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو

1398/07/061398/07/09آفات و بیماریهای درختان میوهITC-FO-035کشاورزی333

1398/07/061398/07/09(مقدماتی)طب سنتیITC-FO-203کشاورزی334

1398/07/131398/07/17(مختص مربیان اتسان مازندران اجرا در آن استان)(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغITC-FO-113کشاورزی335

1398/07/131398/07/16پرورش و تکثیر زالو طبیITC-FO-207کشاورزی336

1398/07/131398/07/17(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان )1طراحی فضای سبز مقدماتیITC-FO-099کشاورزی337

1398/07/201398/07/23پرورش اسبITC-FO-129کشاورزی338

1398/07/281398/08/01داشت و برداشت گیاهان دارویی, اصول کاشت ITC-FO-201/1کشاورزی339

1398/07/281398/08/01(غیر حضوری- مجازی  )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزیITC-FO-136کشاورزی340

1398/07/281398/08/01(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)1طراحی فضای سبز مقدماتیITC-FO-099کشاورزی341

1398/07/281398/08/01فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیاییITC-FO-069کشاورزی342

1398/08/111398/08/14داروهای گیاهیITC-FO-206کشاورزی343

1398/08/111398/08/14ورمی کمپوستITC-FO-800کشاورزی344

1398/08/181398/08/21(پیشرفته)طب سنتی ITC-FO-202کشاورزی345

1398/08/251398/08/28پرورش و تکثیر ماهیان گرمابیITC-FO-052/1کشاورزی346

1398/09/021398/09/05آشپز سنتیITC-FO-089کشاورزی347

1398/09/021398/09/06(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)گلها و درختچه های زینتی فضای آزادITC-FO-154کشاورزی348

1398/09/021398/09/05هرس درختان میوهITC-FO-028کشاورزی349

1398/09/091398/09/13(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بومیITC-FO-109کشاورزی350

1398/09/091398/09/12پروژه طراحی و اجرای فضای سبزITC-FO-004کشاورزی351

1398/09/091398/09/12(مقدماتی)پماد و کر م سازی گیاهیITC-FO-208کشاورزی352

1398/09/161398/09/19پرورش و تکثیر ماهیان سردآبیITC-FO-053کشاورزی353

1398/09/161398/09/19پرورش و تکثیر زالو طبیITC-FO-207کشاورزی354

1398/09/231398/09/26(Plantarium)تولید پلنتاریومITC-FO-159کشاورزی355

1398/09/231398/09/26تولید و پرورش گیاهان آپارتمانیITC-FO-156کشاورزی356

1398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزیITC-FO-128کشاورزی357

31398/07/061398/07/09تراش تخصصی CNCITC-MA-090ماشین ابزار 358

1398/07/061398/07/09چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هابCNCITC-MA-072ماشین ابزار 359

Vertex1398/07/131398/07/16)شناخت تخصصی ابزار برشیCNCITC-MA-123/2ماشین ابزار 360

1398/07/131398/07/16(اپراتوری و برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوک2/1فرز سی ان سی سطحCNCITC-MA-100ماشین ابزار 361

Catia1398/07/201398/07/23طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم افزار CNCITC-MA-131ماشین ابزار 362

1398/07/211398/07/24(مجازی- غیر حضوری) علم مواد CNCITC-MA-018/1ماشین ابزار 363

1398/07/281398/08/01 صفحه تراشکاریCNCITC-MA-012ماشین ابزار 364

1398/07/281398/08/01(مجازی- غیر حضوری )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگهاCNCITC-MA-147/1ماشین ابزار 365

1398/08/111398/08/14تعمیر و نگهداری ماشین تراشCNCITC-MA-076ماشین ابزار 366

1398/08/191398/08/22(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنیCNCITC-MA-023/1ماشین ابزار 367

1398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودرCNCITC-MA-050/1ماشین ابزار 368

1398/09/021398/09/05( Catia)ابرنقاط در محیط کتیاCNCITC-MA-141ماشین ابزار 369

Shop Mill1398/09/021398/09/05برنامه نویسی با نرم افزار5/1سطح CNCفرزCNCITC-MA-108ماشین ابزار 370

1398/09/091398/09/12 کنترل زیمنس اپراتوری وبرنامه نویسی3/1سطح CNCتراش CNCITC-MA-104ماشین ابزار 371

1398/09/101398/09/13(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگهاCNC/ITC-MA-147/1ماشین ابزار 372

1398/09/161398/09/19(برنامه نویسی) سیستم کنترل فانوک2/2فرز سی ان سی سطحCNCITC-MA-101ماشین ابزار 373

Nx1398/09/161398/09/19فرزکاری با نرم افزار CNCITC-MA-155ماشین ابزار 374



1398/09/171398/09/20(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنیCNCITC-MA-023/1ماشین ابزار 375

1398/09/231398/09/26(مقدماتی)  MASTER CAM 2017ماشینکاری توسط نرم افزارCNCITC-MA-157ماشین ابزار 376

377
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0031398/07/061398/07/09(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی

378
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0021398/07/201398/07/23(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

379
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-001

مختص مربیان استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(فارس اجرا در آن استان
1398/07/201398/07/24

380
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0011398/08/111398/08/14(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

381
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0011398/08/251398/08/28(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

382
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0021398/09/021398/09/05(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

383
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-0031398/09/161398/09/19(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زیست عمومی

384
 HSE( سالمت ایمنی و محیط

(زیست
ITC-HS-002

مختص مربیان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(استان فارس اجرا در آن استان
1398/09/231398/09/27

1398/07/131398/07/17(مختص مربیان استان همدان اجرا در آن استان)مدیریت بوم خانهITC-HT-019هتلداری و گردشگری385

1398/07/131398/07/16مدیریت واحد های اقامتیITC-HT-018هتلداری و گردشگری386

1398/08/251398/08/28فنون راهنمای مسافرITC-HT-002هتلداری و گردشگری387

1398/09/231398/09/26آموزش نرم افزار مدیریت هتلداریITC-HT-010هتلداری و گردشگری388

مربی تربیت مرکز آموزش اداره


