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

1398/06/05 1398/06/02 13 Wincc Flexibleمقدماتی ITC-EL-556/0 الکترونیک 1

1398/06/06 1398/06/02 20
اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه 

(غیرحضوری –مجازی )سوئیچینگ 
ITC-EL-925/0 الکترونیک 2

1398/06/05 1398/06/02 9
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

دیزاینرمقدماتی
ITC-EL-302/2 الکترونیک 3

1398/06/04 1398/06/02 16
Twincat3

ITC-EL-954/1 الکترونیک 4

1398/06/05 1398/06/02 14 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 5

1398/06/05 1398/06/02 15 LSاینورتر و سروو  ITC-PE-429 برق 6

1398/06/05 1398/06/02 13 آسانسورهای فوق کم مصرف ITC-PE-239 برق 7

1398/06/06 1398/06/02 15 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق ITC-PE-231 برق 8

1398/06/05 1398/06/02 14
-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک

یخچال
ITC-IN-187

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
9

1398/06/05 1398/06/02 12 1کولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
10

1398/06/05 1398/06/02 12
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به 

(Module M4-1 )روش مگ 
ITC-WE-025/1 جوشکاری 11

1398/06/12 1398/06/02 12 ( Module G1,G2 )جوشکاری گاز  ITC-WE-028 جوشکاری 12

1398/06/05 1398/06/02 14
شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید 

فوالدها
ITC-WE-051 جوشکاری 13

1398/06/05 1398/06/02 8 انگلیسی5مکالمه شغلی  ITC-FL-575 زبانهای خارجی 14

1398/06/05 1398/06/02 17 under cloths(1)الگوسازی و دوخت  ITC-SE-132/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
15

1398/06/06 1398/06/02 15 (اجرا در استان گیالن)زیورآالت چرمی ITC-SE-328
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
16

1398/06/05 1398/06/02 11
تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در 

صنعت چوب
ITC-WO-519

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
17

1398/06/12 1398/06/02 8 معرق و منبت ITC-WO-010
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
18

1398/06/04 1398/06/02 9
برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک 

  دو فرکانسهGpsسامانه شمیم و 
ITC-UB-459 صنایع ساختمان 19

1398/06/05 1398/06/02 8
بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم 

افزار دیزاین بیلدر
ITC-UB-429 صنایع ساختمان 20

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



1398/06/05 1398/06/02 15 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان 21

1398/06/05 1398/06/02 10 حقوق مهندسی و گزارش نویسی ITC-UB-442 صنایع ساختمان 22

1398/06/05 1398/06/02 9
در طراحی داخلی (ویترای)کار روی شیشه 

ساختمان
ITC-UB-367 صنایع ساختمان 23

1398/06/06 1398/06/02 20
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

(اجرا در استان زنجان)نویسی
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
24

1398/06/05 1398/06/02 15 تکنولوژی آموزشی ITC-PD-802
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
25

1398/06/05 1398/06/02 15 حسابداری مالیاتی ITC-PD-708
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
26

1398/06/06 1398/06/02 20
اجرا در )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان خراسان رضوی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
27

1398/06/06 1398/06/02 20
اجرا در )فنون مذاکره ومدیریت جلسات

(استان گیالن
ITC-PD-201

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
28

1398/06/05 1398/06/02 16
مختص مربیان )کارآفرینی اجتماعی

(کارآفرینی دارای کد
ITC-PD-921

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
29

1398/06/05 1398/06/02 15 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
30

1398/06/05 1398/06/02 11 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات  31

1398/06/05 1398/06/02 12
طراح و توسعه دهنده مدیریت 

مقدماتی (Wordpress)محتوا
ITC-IT-943 ITفناوری اطالعات  32

1398/06/05 1398/06/02 15
نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با 

Kerio Control
ITC-IT-350 ITفناوری اطالعات  33

1398/06/06 1398/06/02 23

 (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

 Microsoft Power Biبر پایه 

(مجازی- غیر حضوری)(مقدماتی)

ITC-IT-811 ITفناوری اطالعات  34

1398/06/05 1398/06/02 11 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی ITC-AV-366 فناوری آموزشی 35

1398/06/05 1398/06/02 11 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 36

1398/06/05 1398/06/02 15 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 37 دی9فناوری خودرو 

1398/06/05 1398/06/02 13 LXسیستم ترمز و تعلیق سمند  ITC-AT-513
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
38

1398/06/05 1398/06/02 14 موتور ملی -2مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-332
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
39

1398/06/06 1398/06/02 15
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

(اجرا در استان فارس )دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی 40

1398/06/06 1398/06/02 20
غیر )دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی

(مجازی- حضوری 
ITC-FO-128 کشاورزی 41

1398/06/05 1398/06/02 17 ورمی کمپوست ITC-FO-800 کشاورزی 42

1398/06/05 1398/06/02 13
برنامه نویسی با نرم 5/1سطح CNCفرز

Shop Millافزار
ITC-MA-108 CNCماشین ابزار  43



1398/06/05 1398/06/02 19

بهداشت و سالمت عمومی در محیط 

پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )کار

(مشاغل

ITC-HS-002
 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
44

1398/06/11 1398/06/06 8 انگلیسی6مکالمه شغلی  ITC-FL-576 زبانهای خارجی 45

1398/06/12 1398/06/09 15 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق 46

1398/06/12 1398/06/09 12
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای 

مختلف
ITC-PE-215 برق 47

1398/06/13 1398/06/09 10
اجرا در  )طراحی سیستمهای خورشیدی

(استان خراسان شمالی
ITC-PE-226 برق 48

1398/06/12 1398/06/09 8 مدیر فنی آسانسور ITC-PE-233 برق 49

1398/06/12 1398/06/09 15 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
50

1398/06/12 1398/06/09 14 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073/1 جوشکاری 51

1398/06/12 1398/06/09 12
جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 

(T.AL.4.1 )
ITC-WE-041/1 جوشکاری 52

1398/06/12 1398/06/09 18 الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر ITC-SE-123/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
53

1398/06/12 1398/06/09 15
 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

1 )
ITC-SE-129

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
54

1398/06/12 1398/06/09 11
Revit Architecture(  1سطح  

(پیشرفته
ITC-UB-321/1 صنایع ساختمان 55

1398/06/12 1398/06/09 8 (مقدماتی)ایمنی در پروژه های عمرانی ITC-UB-424 صنایع ساختمان 56

1398/06/11 1398/06/09 2 ترازیابی با دوربین های ترازیاب ITC-UB-460 صنایع ساختمان 57

1398/06/12 1398/06/09 15 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
58

1398/06/12 1398/06/09 15 برنامه ریزی درسی ITC-PD-112
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
59

1398/06/12 1398/06/09 14 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
60

1398/06/13 1398/06/09 15 کاربری امور بانکی ITC-PD-709
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
61

1398/06/12 1398/06/09 20
غیر )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

(مجازی- حضوری
ITC-IT-23 ITفناوری اطالعات  62

1398/06/13 1398/06/09 20

 (هوشمندسازی کسب و کار )هوش تجاری

 Microsoft Power Biبر پایه 

(مجازی- غیر حضوری)(مقدماتی)

ITC-IT-811 ITفناوری اطالعات  63

1398/06/12 1398/06/09 15 تکنولوژی مالتی پلکس ITC-AT-210 64 دی9فناوری خودرو 

1398/06/12 1398/06/09 8 1مبانی برق و الکترونیک خودرو  ITC-AT-201/1 65 دی9فناوری خودرو 

1398/06/13 1398/06/09 20
غیر - مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(حضوری
ITC-AT-657

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
66

1398/06/12 1398/06/09 18 کشت زعفران ITC-FO-889 کشاورزی 67



1398/06/12 1398/06/09 19 هرس درختان میوه ITC-FO-028 کشاورزی 68

1398/06/12 1398/06/09 8
تحلیل المان محدود به کمک نرم 

ABAQUSافزار
ITC-MA-140 CNCماشین ابزار  69

1398/06/12 1398/06/09 8
پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

(برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-001

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
70

1398/06/13 1398/06/10 7 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک ITC-AT-641
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
71

1398/06/17 1398/06/16 31
آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های 

(مجازی- غیر حضوری)آموزش الکترونیکی
ITC-IT-1005 ITفناوری اطالعات  725

1398/06/26 1398/06/23 10

 در PLCسیستم های کنترل منطقی 

 Plcمدیریت منابع آب و تصفیه خانه ها

Station in Water 

ITC-EL-901/5 الکترونیک 73

1398/06/27 1398/06/23 20

 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی
آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و )

- غیر حضوری )(کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی

ITC-EL-924/0 الکترونیک 74

1398/06/26 1398/06/23 15 LOGO پیشرفته ITC-PE-422 برق 75

1398/06/25 1398/06/23 13 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 76

1398/06/26 1398/06/23 15
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 77

1398/06/26 1398/06/23 15 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ITC-IN-172
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
78

1398/06/26 1398/06/23 11 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
79

1398/06/26 1398/06/23 11 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی ITC-WE-065 جوشکاری 80

1398/06/27 1398/06/23 17
اجرا در )A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان تهران
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 81

1398/06/26 1398/06/23 13 ITC-FL-790 گردشگری1زبان آلمانی  زبانهای خارجی 82

1398/06/26 1398/06/23 13 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی 83

1398/06/26 1398/06/23 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
84

1398/06/26 1398/06/23 18 مونتاژ و دمونتاژ چرخهای خانگی ITC-SE-162
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
85

1398/06/27 1398/06/23 14 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
86

1398/06/26 1398/06/23 13 زیورآالت چوبی ITC-WO-046
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
87



1398/06/27 1398/06/23 14

اتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر 

اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

ISO( مجازی- غیر حضوری)

ITC-UB-444 صنایع ساختمان 88

1398/06/27 1398/06/23 15
شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای 

(غیرحضوری- مجازی )مقدماتی
ITC-UB-413 صنایع ساختمان 89

1398/06/27 1398/06/23 15
غیر )طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی- حضوری
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 90

1398/06/26 1398/06/23 17
کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی 

ساختمان
ITC-UB-368 صنایع ساختمان 91

1398/06/25 1398/06/23 3
دستی در صنعت عمران و  Gps کاربرد 

نقشه برداری
ITC-UB-412/1 صنایع ساختمان 92

1398/06/26 1398/06/23 8 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان 93

1398/06/27 1398/06/23 19
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

(اجرا در استان خراسان رضوی)نویسی
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
94

1398/06/26 1398/06/23 15 برنامه ریزی تولید ITC-PD-332
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
95

1398/06/26 1398/06/23 15 بهداشت روانی در محیط کار ITC-PD-125
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
96

1398/07/03 1398/06/23 20 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
97

1398/06/26 1398/06/23 15 خالقیت ITC-PD-127
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
98

1398/06/26 1398/06/23 15 کاربرد اکسل در حسابداری ITC-PD-710
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
99

1398/06/26 1398/06/23 21
- غیرحضوری)تحلیل و طراحی سیستم

(مجازی
ITC-IT-16 ITفناوری اطالعات  100

1398/06/26 1398/06/23 11 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی ITC-AV-367 فناوری آموزشی 101

1398/06/26 1398/06/23 13 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 102

1398/06/27 1398/06/23 20
 Hybrid تکنولوژی خودروهای هیبرید

Vehicles ( مجازی- غیرحضوری)
ITC-AT-456/1 103 دی9فناوری خودرو 

1398/06/26 1398/06/23 15
مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای 

(ECU)خودرو
ITC-AT-504 104 دی9فناوری خودرو 

1398/06/26 1398/06/23 15 (کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-635 105 دی9فناوری خودرو 

1398/06/27 1398/06/23 20 (مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو ITC-AT-659
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
106

1398/06/27 1398/06/23 19
- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو

(مجازی
ITC-AT-649

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
107

1398/06/26 1398/06/23 19 تولید تراریوم ITC-FO-158 کشاورزی 108

1398/06/26 1398/06/23 15 تولید چمن ITC-FO-160 کشاورزی 109



1398/06/27 1398/06/23 14
- غیر حضوری  )ابزار شناسی تخصصی

(مجازی
ITC-MA-123/1 CNCماشین ابزار  110

1398/07/02 1398/06/30 15
برنامه نویسی و راه اندازی شبکه و پروتکل 

های صنعتی در خط تولید
ITC-EL-959/1 الکترونیک 111

1398/07/03 1398/06/30 20
 IPCمونتاژ قطعات الکترونیکی استاندارد

A610D (مجازی- غیرحضوری)
ITC-EL-117/3 الکترونیک 112

1398/07/02 1398/06/30 15 eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق 113

1398/07/02 1398/06/30 8
بهره  –اصول نصب  –کابلهای توزیع 

برداری و انتخاب
ITC-PE-402/1 برق 114

1398/07/02 1398/06/30 14
کنترل کننده های دور موتورهای 

ACالکتریکی 
ITC-PE-407 برق 115

1398/07/02 1398/06/30 15 1 پمپ سطح  ITC-IN-019
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
116

1398/07/02 1398/06/30 14 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری ITC-WE-084 جوشکاری 117

1398/07/02 1398/06/30 12 E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-079 جوشکاری 118

1398/07/02 1398/06/30 14 4آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-345 زبانهای خارجی 119

1398/07/02 1398/06/30 14 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 120

1398/07/02 1398/06/30 18 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
121

1398/07/02 1398/06/30 18 بافت با گره های چهارگانه ITC-SE-359
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
122

1398/07/02 1398/06/30 12 خراش روی فلز ITC-WO-049
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
123

1398/07/02 1398/06/30 12 منبت و کنده کاری روی چوب ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
124

1398/07/02 1398/06/30 16
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

)
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
125

1398/07/02 1398/06/30 15 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
126

1398/07/02 1398/06/30 15 2مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
127

1398/07/02 1398/06/30 9 هیدرولیک کاربردی ITC-AT-634
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
128

1398/07/02 1398/06/30 23
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی 129

1398/07/02 1398/06/30 16 پرورش زنبور عسل پیشرفته ITC-FO-031/1 کشاورزی 130



تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1398/06/02 FCE2-C ITC-FL-439/3 زبانهای خارجی

1398/06/02
 Arc 10.4(Map Gisآموزش نرم افزار 

(مقدماتی
ITC-UB-427 صنایع ساختمان

1398/06/09 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک

1398/06/09
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 

1سطح 
ITC-IN-047

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/06/09 متالوژی عمومی ITC-WE-014 جوشکاری

1398/06/09 آنالیز گازهای خروجی اگزوز ITC-AT-304  دی9فناوری خودرو 

1398/06/09 سیستم تعلیق و ترمز خودروی چری ITC-AT-630
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/06/09 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/06/23 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی

1398/06/30 (ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1398/07/02

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

نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1398/06/26

1398/06/12

1398/06/05

1398/06/12

1398/06/12

1398/06/12

1398/06/12

1398/06/05

1398/06/12


