
تاریخ پایانتاریخ شروعتعداد ثبت نامیعنوان دورهکد دورهنام دپارتمانردیف

81398/08/011398/08/03حقوق ثبت امالک برای نقشه بردارانITC-UB-471صنایع ساختمان1

111398/08/111398/08/14کاربرد الکترونیک در برق صنعتیITC-EL-414الکترونیک2

MATLAB131398/08/111398/08/14آشنائی با نرم افزار ITC-PE-025برق3

1131398/08/111398/08/14کولرگازی اسپلیت سطح ITC-IN-015تاسیسات حرارتی و برودتی4

111398/08/111398/08/14ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاریITC-WE-084جوشکاری5

Level I&II121398/08/111398/08/14بازرسی جوش بروش مایعات نافذ ITC-WE-057/1جوشکاری6

91398/08/111398/08/14(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)مقدماتی (قالب)عروسک بافی ITC-SE-345صنایع پوشاک و هنرهای سنتی7

201398/08/111398/08/14(تابستری)گلیم بافی نوینITC-SE-350صنایع پوشاک و هنرهای سنتی8

181398/08/111398/08/14(مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ ITC-SE-131/1/صنایع پوشاک و هنرهای سنتی9

151398/08/111398/08/14مبانی رنگITC-WO-081صنایع چوب و هنرهای دستی10

101398/08/111398/08/14(مختص مربیان استان بوشهر اجرا در آن استان ) کارآفرینی مقدماتی ITC-PD-206علوم تربیتی و کارآفرینی11

IMS81398/08/111398/08/14سیستم مدیریت یکپارچهITC-PD-317علوم تربیتی و کارآفرینی12

ITITC-IT-401/1CCNA course2 router basic151398/08/111398/08/14فناوری اطالعات 13

SVT (smart virtual training)121398/08/111398/08/14-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمندITITC-IT-1006فناوری اطالعات 14

81398/08/111398/08/14( دی9اجرا در مرکز  )1نقاشی خودروITC-AT-400 دی9فناوری خودرو 15

1101398/08/111398/08/14انتقال قدرت معمولی ITC-AT-342فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز16

81398/08/111398/08/14(دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای ITC-AT-301فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز17

171398/08/111398/08/14داروهای گیاهیITC-FO-206کشاورزی18

91398/08/111398/08/14ورمی کمپوستITC-FO-800کشاورزی19

20 HSE(سالمت ایمنی و محیط زیست)ITC-HS-001191398/08/111398/08/14(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

121398/08/121398/08/14(مجازی- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلیITC-WO-572صنایع چوب و هنرهای دستی21

161398/08/121398/08/14(مجازی- غیر حضوری)(FSC)مبلمان سبزITC-WO-133صنایع چوب و هنرهای دستی22

151398/08/121398/08/15(غیر حضوری- مجازی )- در عمران و نقشه برداریGoogle Earthکاربرد نرم افزار ITC-UB-411صنایع ساختمان23

141398/08/181398/08/21(میکرومستر)درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی ITC-EL-412الکترونیک24

91398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان خراسان شمالی اجرا در آن استان)(انرژیهای تجدید پذیر)انرژیهای نوITC-PE-022برق25

81398/08/181398/08/21آشنایی با کیفیت توانITC-PE-045برق26

Autocad Electrical151398/08/181398/08/21آشنایی با نرم افزار ITC-PE-044برق27

81398/08/181398/08/21یخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچکITC-IN-187تاسیسات حرارتی و برودتی28

B-1141398/08/181398/08/21آزمایشگاه زبان انگلیسی ITC-FL-000/2زبان های خارجی29

131398/08/181398/08/21 انگلیسی1مکالمه شغلی ITC-FL-571زبان های خارجی30

191398/08/181398/08/21شلوار دوزیITC-SE-213صنایع پوشاک و هنرهای سنتی31

81398/08/181398/08/21( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباسITC-SE-129صنایع پوشاک و هنرهای سنتی32

101398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)(برزیلی)گلدوزی سه بعدی ITC-SE-332صنایع پوشاک و هنرهای سنتی33

111398/08/181398/08/21(مختص مربیان صنایع چوب)(اپراتوری و برنامه نویسی) CNCآشنایی با ITC-MA-134صنایع چوب و هنرهای دستی34

121398/08/181398/08/21خراطیITC-WO-506صنایع چوب و هنرهای دستی35

131398/08/181398/08/21طراحی سنتیITC-WO-001صنایع چوب و هنرهای دستی36

91398/08/181398/08/21(مقدماتی) ITC-UB-317Revit Architectureصنایع ساختمان37

ETABS81398/08/181398/08/21تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی با ITC-UB-465صنایع ساختمان38

91398/08/181398/08/21ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکدITC-UB-225/1صنایع ساختمان39

91398/08/181398/08/21گچ کاری ساختمانITC-UB-363صنایع ساختمان40

161398/08/181398/08/21(مقدماتی)مربگیری نانوایی ITC-FI-008صنایع غذایی41

171398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان خراسان رضوی اجرا در ان استان) کارآفرینی مقدماتی ITC-PD-206علوم تربیتی و کارآفرینی42

201398/08/181398/08/22(مختص مربیان استان تهران اجرا در آن استان)روانشناسی تربیتیITC-PD-141علوم تربیتی و کارآفرینی43

111398/08/181398/08/21روشهای ارائه مطلبITC-AV-204فناوری آموزشی44

81398/08/181398/08/21(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/2فناوری آموزشی45

HD81398/08/181398/08/21کار با دوربینITC-AV-106فناوری آموزشی46

151398/08/181398/08/21(پیشرفته)طب سنتی ITC-FO-202کشاورزی47

141398/08/191398/08/22(مجازی- غیرحضوری)بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت ITC-EL-212/33الکترونیک48

151398/08/191398/08/22(غیرحضوری- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپITC-UB-443صنایع ساختمان49

161398/08/191398/08/22(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنیCNCITC-MA-023/1ماشین ابزار 50

81398/08/251398/08/28مقدماتی-  اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی ITC-EL-938/0الکترونیک51

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



ITC-EL-921/0الکترونیک52
مختص )Internet Of Things) مقدماتیIOTطراح سیستم های هوشمند مبتنی بر 

(مربیان استان کرمان اجرا در آن استان
161398/08/251398/08/29

141398/08/251398/08/28بازرسی آسانسورITC-PE-220برق53

101398/08/251398/08/28وسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانهITC-IN-167تاسیسات حرارتی و برودتی54

ITC-WE-082جوشکاری55
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی

(Conventionalمتعارف
121398/08/251398/08/29

E291398/08/251398/08/28جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل ITC-WE-079جوشکاری56

181398/08/251398/08/28الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولرITC-SE-123/1صنایع پوشاک و هنرهای سنتی57

181398/08/251398/08/28(تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچرITC-SE-388صنایع پوشاک و هنرهای سنتی58

121398/08/251398/08/28طراحی مقدماتیITC-WO-033/1صنایع چوب و هنرهای دستی59

141398/08/251398/08/29(مختص مربیان خراسان رضوی اجرا در آن استان)روانشناسی مهارتهای ارتباطیITC-PD-113علوم تربیتی و کارآفرینی60

161398/08/251398/08/28مدیریت ارتباط با مشتریITC-PD-327علوم تربیتی و کارآفرینی61

ITITC-IT-720c#.net81398/08/251398/08/28فناوری اطالعات 62

ITITC-IT-230CompTIA Linux+(Core Level)151398/08/251398/08/28فناوری اطالعات 63

121398/08/251398/08/29تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الینITC-AV-369فناوری آموزشی64

81398/08/251398/08/28( دی9اجرا در مرکز  )برق خودروی چری کوئینITC-AT-632 دی9فناوری خودرو 65

91398/08/251398/08/28 سرعته خودروهای هیونداوکیا6تعمیرات گیربکس اتوماتیکITC-AT-426فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز66

2101398/08/251398/08/28مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/2فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز67

68HSE(سالمت ایمنی و محیط زیست)ITC-HS-001191398/08/251398/08/28(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

91398/08/251398/08/28فنون راهنمای مسافرITC-HT-002هتلداری و گردشگری69

151398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری)آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیکITC-EL-806/3الکترونیک70

151398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازلITC-WO-564صنایع چوب و هنرهای دستی71

ITC-UB-444صنایع ساختمان72
غیر حضوری )ISOاتصاالت موقت در صنعت و اصول تصاویر اجرائی مطابق با استانداردجهانی 

(مجازی- 
131398/08/261398/08/29

271398/08/261398/08/29(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمندITC-AT-657فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز73

151398/08/261398/08/29(مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودرCNCITC-MA-050/1ماشین ابزار 74

تاریخ پایانتاریخ شروععنوان دوره آموزشیکد دورهنام دپارتمان

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

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

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

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

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

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

ECT-AL41398/08/111398/08/14گیربکس اتوماتیک ITC-AT-317 دی9فناوری خودرو 

L901398/08/111398/08/14سیستم ترمز و تعلیق ITC-AT-512فناوری خودروهای تجاری دیزل مرکز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(آن استان
1398/08/181398/08/21

فناوری خودروهای تجاری دیزل 

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

فناوری خودروهای تجاری دیزل 

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

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

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

 به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود1398الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در آبان ماه 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


