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

1398/04/18 1398/04/15 14 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 1

1398/04/18 1398/04/15 13 آسانسور هیدرولیک و پله برقي ITC-PE-216 برق 2

1398/04/18 1398/04/15 9 آشنایي با مدیریت انرژی الکتریکي در صنعت ITC-PE-046 برق 3

1398/04/18 1398/04/15 8
شبیه ساز طراحي فرآیند تولید با نرم افزار 

Factory I/O
ITC-PE-345 برق 4

1398/04/18 1398/04/15 14 طراحي سیستمهای خورشیدی ITC-PE-226 برق 5

1398/04/18 1398/04/15 9
 -)جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده كربني 

Module T5-1)
ITC-WE-019/1 جوشکاری 6

1398/04/19 1398/04/15 22
اجرا در استان )بافت با گره های چهارگانه

(فارس
ITC-SE-359

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
7

1398/04/18 1398/04/15 18 بافنده تركیبي قالي و گلیم ITC-SE-262
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
8

1398/04/18 1398/04/15 20 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی ITC-SE-373
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
9

1398/04/18 1398/04/15 10 (مقدماتي)رنگ كاری در صنایع چوب  ITC-WO-533
صنایع چوب و 

هنرهای دستي
10

1398/04/18 1398/04/15 12 طراحي مقدماتي ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستي
11

1398/04/18 1398/04/15 11 محوطه سازی ITC-UB-437 صنایع ساختمان 12

1398/04/19 1398/04/15 18
اجرا )اجرای پژوهش با تاكید بر مقاله نویسي

(در استان گیالن
ITC-PD-111

علوم تربیتي و 

كارآفریني
13

1398/04/18 1398/04/15 16 (تکمیلي  )ایمني و بهداشت در محیط كار  ITC-PD-210
علوم تربیتي و 

كارآفریني
14

1398/04/19 1398/04/15 20
مقدماتي  )ایمني و بهداشت در محیط كار 

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

علوم تربیتي و 

كارآفریني
15

1398/04/26 1398/04/15 13 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتي و 

كارآفریني
16

1398/04/16 1398/04/15 30
آشنایي با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های 

(مجازی- غیر حضوری )آموزش الکترونیکي
ITC-IT-1005 ITفناوری اطالعات  17

1398/04/18 1398/04/15 16 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی ITC-IT-1003 ITفناوری اطالعات  18

1398/04/18 1398/04/15 15 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشي ITC-AV-367 فناوری آموزشي 19

1398/04/18 1398/04/15 9 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشي 20

(1398تیر ماه  )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1398/04/18 1398/04/15 9 1انتقال قدرت معمولي  ITC-AT-342
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
21

1398/04/19 1398/04/15 17
- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو

(مجازی
ITC-AT-658

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
22

1398/04/18 1398/04/15 15 سیستم های تهویه كولر خودرو ITC-AT-206
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
23

1398/04/18 1398/04/15 14 (دیاگ )كار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
24

1398/04/18 1398/04/15 8 2مولد قدرت مقدماتي  ITC-AT-318/2
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
25

1398/04/18 1398/04/15 11 آشنایي با تولید و پرورش قارچهای خوراكي ITC-FO-071/1 كشاورزی 26

1398/04/18 1398/04/15 10
بهداشت و سالمت عمومي در محیط 

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

 HSE( سالمت ایمني و

(محیط زیست
27

1398/04/19 1398/04/16 1
اصول اپراتوری و سرویس و نگهداری 

بیل هیدرولیکي
ITC-AT-644

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
28

1398/04/18 1398/04/17 27
آشنایي با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های 

(مجازی- غیر حضوری )آموزش الکترونیکي
ITC-IT-1005 ITفناوری اطالعات  29

1398/04/25 1398/04/22 10 PLC1500-TIA Portal ITC-EL-549/2 الکترونیک 30

1398/04/26 1398/04/22 19

آشنایي با اصول و عملکرد سیستم های 

- غیر حضوری)حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-806/3 الکترونیک 31

1398/04/25 1398/04/22 14
كاربرد برنامه نویسي اندروید در الکترونیک و 

كنترل صنعتي
ITC-EL-930/0 الکترونیک 32

1398/04/25 1398/04/22 9
آشنایي با برنامه نویسي و راه اندازی لوگوی 

مقدماتي (A-Tech)8ایراني ورژن 
ITC-PE-436 برق 33

1398/04/25 1398/04/22 11 مباني ماشینهای الکتریکي ITC-PE-011 برق 34

1398/04/25 1398/04/22 11
لحیم كاری سخت بر روی آلیاژهای آهني و 

WEBR1غیرآهني
ITC-WE-081 جوشکاری 35

1398/04/25 1398/04/22 8 ITC-FL-790 گردشگری1زبان آلماني  زبانهای خارجي 36

1398/04/26 1398/04/22 20
آشنایي با اصطالحات طراحي و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )مقدماتي
ITC-SE-363

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
37

1398/04/25 1398/04/22 18 (مقدماتي )پلیوار دوز بلوچ ITC-SE-333
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
38

1398/04/25 1398/04/22 10 تصویر سازی كتاب كودک ITC-WO-125
صنایع چوب و 

هنرهای دستي
39

1398/04/26 1398/04/22 15
غیر )طراحي داخلي با نرم افزار اسکچ آپ

(مجازی- حضوری
ITC-UB-430 صنایع ساختمان 40

1398/04/26 1398/04/22 20 (اجرا در استان فارس) كارآفریني مقدماتي  ITC-PD-206
علوم تربیتي و 

كارآفریني
41

1398/04/25 1398/04/22 15
اجرای سیستم مدیریت ایمني و بهداشت 

OHSAS-1800-صنعتي
ITC-PD-214

علوم تربیتي و 

كارآفریني
42

1398/04/25 1398/04/22 13 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات  43

1398/04/25 1398/04/22 14
MCSAInstalling and 

Configuring Windows Server 
ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات  44

1398/04/25 1398/04/22 14 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات  45



1398/04/26 1398/04/22 15
مدیریت آموزش مجازی و هوشمند 

(اجرا در استان گیالن)سازی
ITC-IT-1003 ITفناوری اطالعات  46

1398/04/25 1398/04/22 14 2برق خودرو  ITC-AT-329 47 دی9فناوری خودرو 

1398/04/25 1398/04/22 14 تکنولوژی كاربرد سنسور در خودرو ITC-AT-501 48 دی9فناوری خودرو 

1398/04/26 1398/04/22 15
غیر - مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(حضوری
ITC-AT-657

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز
49

1398/04/25 1398/04/22 16 تولید و پرورش گیاهان آپارتماني ITC-FO-156 كشاورزی 50

1398/04/26 1398/04/22 13
غیر )دیجیتال ماركتینگ در كشاورزی

(مجازی- حضوری 
ITC-FO-128 كشاورزی 51

1398/04/26 1398/04/22 10
شناخت و كاربرد تخصصي 

(مجازی- غیرحضوری)بیرینگها
ITC-MA-147/1 CNCماشین ابزار  52

1398/04/25 1398/04/22 8
 سیستم كنترل 2/2فرز سي ان سي سطح

(برنامه نویسي)فانوک
ITC-MA-101 CNCماشین ابزار  53

1398/04/25 1398/04/22 19
پیش )حفاظت و ایمني عمومي در محیط كار

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

 HSE( سالمت ایمني و

(محیط زیست
54

1398/04/25 1398/04/22 8 گردشگری سالمت ITC-HT-004 هتلداری و گردشگری 55

1398/05/02 1398/04/29 19

 برق و الکترونیک خودروهای  سیستم های

- غیرحضوری) Hybrid Vehicle هیبرید

(مجازی

ITC-EL-926/0 الکترونیک 56

1398/05/01 1398/04/29 15 آشنایي با سیستم اعالم سرقت ITC-PE-217/1 برق 57

1398/05/01 1398/04/29 14 سیستم های كنترل دیزل ژنراتور ITC-PE-229 برق 58

1398/05/01 1398/04/29 13 1شناخت آسانسور و پله برقي  ITC-PE-208/2 برق 59

1398/05/01 1398/04/29 15 آئین نامه ایمني جوشکاری و برشکاری گرم ITC-WE-085 جوشکاری 60

1398/05/01 1398/04/29 2 B-1آزمایشگاه زبان انگلیسي  ITC-FL-000/2 زبانهای خارجي 61

1398/05/01 1398/04/29 15
آموزش های نرم افزار الگوی جامه 

(خیاطي)برتر
ITC-SE-206

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
62

1398/05/01 1398/04/29 17 سازنده كاكتوس های فانتزی با خمیر چیني ITC-SE-337
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتي
63

1398/05/01 1398/04/29 11 (با رنگهای ویترای)نقاشي روی چوب ITC-WO-038
صنایع چوب و 

هنرهای دستي
64

1398/05/01 1398/04/29 9 اجرای طاق و قوس آجری ITC-UB-436 صنایع ساختمان 65

1398/05/01 1398/04/29 11 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان 66



1398/05/02 1398/04/29 14 (اجرا در استان تهران) كارآفریني مقدماتي  ITC-PD-206
علوم تربیتي و 

كارآفریني
67

1398/05/02 1398/04/29 15
اجرا در استان خراسان ) كارآفریني مقدماتي 

(رضوی
ITC-PD-206

علوم تربیتي و 

كارآفریني
68

1398/05/02 1398/04/29 25 (اجرا در استان كرمان) كارآفریني مقدماتي  ITC-PD-206
علوم تربیتي و 

كارآفریني
69

1398/05/01 1398/04/29 18 اجرای پژوهش با تاكید بر مقاله نویسي ITC-PD-111
علوم تربیتي و 

كارآفریني
70

1398/05/01 1398/04/29 12
مباني،تشریح الزامات و مستند سازی 

ISO9001استاندارد
ITC-PD-203

علوم تربیتي و 

كارآفریني
71

1398/05/01 1398/04/29 21
- غیرحضوری)تحلیل و طراحي سیستم

(مجازی
ITC-IT-16 ITفناوری اطالعات  72

1398/05/01 1398/04/29 17 اسانس گیری ITC-FO-204 كشاورزی 73

1398/05/02 1398/04/29 15 (مجازی- غیر حضوری )علم مواد ITC-MA-092/1 CNCماشین ابزار  74

1398/05/02 1398/04/29 25

بهداشت و سالمت عمومي در محیط 

پیش نیاز برای كلیه رشته ها و )كار

(اجرا در استان فارس)(مشاغل

ITC-HS-002
 HSE( سالمت ایمني و

(محیط زیست
75

1398/05/02 1398/04/29 18

پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومي

اجرا در استان )(برای كلیه رشته ها و مشاغل

(تهران

ITC-HS-003
 HSE( سالمت ایمني و

(محیط زیست
76

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1398/04/15
جوشکاری بر روی فوالد ساده كربني به 

Module M3-1روش مگ
ITC-WE-024/1 جوشکاری

1398/04/15 اجرای پژوهش با تاكید بر مقاله نویسي ITC-PD-111
علوم تربیتي و 

كارآفریني

1398/04/15 روانشناسي عمومي ITC-PD-128
علوم تربیتي و 

كارآفریني

1398/04/15
عیب یابي در سیستمهای پنوماتیکي بر 

RCFAاساس روش 
ITC-AT-576  دی9فناوری خودرو 

1398/04/15
طراحي قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم 

Catiaافزار 
ITC-MA-131 CNCماشین ابزار 

1398/04/22 (پیشرفته)آشنایي با نرم افزار مطلب ITC-PE-235 برق

1398/04/22 (ظرفشویي رومیزی )9تعمیر لوازم خانگي  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتي و 

برودتي

1398/04/22
جوشکاری با قوس الکتریکي دستي بر روی 

E4-1فوالد 
ITC-WE-008 جوشکاری

1398/04/22 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان

1398/04/22
 دستي در صنعت عمران و GPSكاربرد 

(مقدماتي)نقشه برداری
ITC-UB-412 صنایع ساختمان

1398/04/22 (كوئین- چری)مدیریت موتور تخصصي  ITC-AT-635  دی9فناوری خودرو 

1398/04/25

1398/04/18

1398/04/18

1398/04/18

1398/04/25

 به علت به حد نصاب 1398الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در تیر ماه 

نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1398/04/25

1398/04/18

1398/04/18

1398/04/25

1398/04/25

1398/04/25



1398/04/22
اجرا در استان آذربایجان  )كشت زعفران

(شرقي
ITC-FO-889 كشاورزی

1398/04/29
 در طراحي سیستم های PV Systنرم افزار

خورشیدی فتوولتائیک
ITC-EL-905/4 الکترونیک

1398/04/29 2سیستم های سرد كننده تجاری سطح  ITC-IN-209
تاسیسات حرارتي و 

برودتي

1398/04/29
جوشکاری با قوس الکتریکي دستي برروی 

(ModuleE5-1-1)فوالدكربني ساده
ITC-WE-010/1 جوشکاری

1398/04/29 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسي  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجي

1398/04/29 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویي ITC-AV-366 فناوری آموزشي

1398/04/29 (مو)پرورش و تکثیر انگور ITC-FO-135 1398/05/01كشاورزی

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1398/04/26

1398/05/01

1398/05/01

1398/05/01

1398/05/01

1398/05/01


