
تاریخ پایانتاریخ شروعتعداد ثبت نامعنوان دورهکد دورهنام دپارتمانردیف

131398/09/021398/09/05پروژه های کاربردی میکروکنترلرهاITC-EL-525الکترونیک1

151398/09/021398/09/05ساختمان (برق)آشنايي با مقررات ملي ITC-PE-009برق2

151398/09/021398/09/06(مختص مربیان استان همدان اجرا در آن استان)طراحي و سیم کشي مدارات راه اندازی برق صنعتيITC-PE-403/1برق3

181398/09/021398/09/05 پمپ سطح ITC-IN-019تاسیسات حرارتي و برودتي4

91398/09/021398/09/05(Optitex)آموزش نرم افزار صنعتي طراحي الگوی لباس شرکت جکITC-SE-383/صنايع پوشاک و هنرهای سنتي5

151398/09/021398/09/05تعمیر و سرويس ماشین های دوخت صنعتي راسته و آشنايي با ماشین آالت خط تولیدITC-SE-145صنايع پوشاک و هنرهای سنتي6

151398/09/021398/09/05زيورآالت رزينيITC-WO-111صنايع چوب و هنرهای دستي7

101398/09/021398/09/05(مقدماتي  )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنايع چوب ITC-WO-512صنايع چوب و هنرهای دستي8

161398/09/021398/09/05(تکمیلي )ايمني و بهداشت در محیط کار ITC-PD-210علوم تربیتي و کارآفريني9

101398/09/021398/09/05(5s)نظام آراستگي محیط ITC-PD-202علوم تربیتي و کارآفريني10

81398/09/021398/09/05(مستند  )اصول سناريو نويسي آموزشي ITC-AV-104فناوری آموزشي11

111398/09/021398/09/05روشهای ارائه مطلبITC-AV-204فناوری آموزشي12

81398/09/021398/09/06(مقدماتي)مدير فني مراکز معاينه فني خودروهای سبکITC-AT-662فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز13

91398/09/021398/09/05موتور ملي - 2مولد قدرت تخصصي ITC-AT-332فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز14

181398/09/021398/09/05آشپز سنتيITC-FO-089کشاورزی15

101398/09/021398/09/06(مختص مربیان استان گیالن اجرا در آن استان)گلها و درختچه های زينتي فضای آزادITC-FO-154کشاورزی16

171398/09/021398/09/05هرس درختان میوهITC-FO-028کشاورزی17

121398/09/021398/09/05( Catia)ابرنقاط در محیط کتیاCNCITC-MA-141ماشین ابزار 18

Shop Mill81398/09/021398/09/05برنامه نويسي با نرم افزار5/1سطح CNCفرزCNCITC-MA-108ماشین ابزار 19

20 HSE(سالمت ايمني و محیط زيست)ITC-HS-002191398/09/021398/09/05(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومي در محیط کار

151398/09/031398/09/06(مجازی- غیرحضوری) Hybrid Vehicleسیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبريد ITC-EL-926/0الکترونیک21

141398/09/031398/09/06(مجازی- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار ITC-UB-450صنايع ساختمان22

281398/09/031398/09/04(مجازی- غیر حضوری )-آشنايي با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکيITITC-IT-1005فناوری اطالعات 23

151398/09/031398/09/06(مجازی- غیر حضوری )عکاسي با موبابلITC-AV-364فناوری آموزشي24

251398/09/031398/09/06(غیر حضوری- مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمندITC-AT-657فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز25

Total Station81398/09/061398/09/08نقشه برداری با دوربین های ITC-UB-407صنايع ساختمان26

151398/09/091398/09/12سنسورهاITC-PE-028برق27

141398/09/091398/09/12 آبگرمکن ديواری گازسوزITC-IN-046تاسیسات حرارتي و برودتي28

91398/09/091398/09/12(VRF,VRV)سیستم های تهويه مطبوع با ظرفیت متغیرITC-IN-186تاسیسات حرارتي و برودتي29

121398/09/091398/09/12( T.AL.4.1)جوشکاری آلومینیوم با فرايند تیگ ITC-WE-041/1جوشکاری30

101398/09/091398/09/12 زبان انگلیسي5مکالمه شغلي ITC-FL-575زبان های خارجي31

1131398/09/091398/09/12مکالمه کاربردی زبان انگلیسي ITC-FL-561زبان های خارجي32

181398/09/091398/09/12الگو سازی و دوخت لباسهای عروسITC-SE-139/1صنايع پوشاک و هنرهای سنتي33

171398/09/091398/09/12بافت گلیم بر روی کوزی سفالي يا گلدانITC-SE-287صنايع پوشاک و هنرهای سنتي34

141398/09/091398/09/12نرم افزار طراحي الگوی لباسITC-SE-144صنايع پوشاک و هنرهای سنتي35

121398/09/091398/09/19ساخت پروژهITC-WO-573صنايع چوب و هنرهای دستي36

101398/09/091398/09/12سازنده ملیله کاغذیITC-WO-124صنايع چوب و هنرهای دستي37

121398/09/091398/09/12مباني هنرهای تجسميITC-WO-036صنايع چوب و هنرهای دستي38

91398/09/091398/09/12(مقدماتي)فتوشاپ در معماریITC-UB-399صنايع ساختمان39

OHSAS-1800101398/09/091398/09/12-اجرای سیستم مديريت ايمني و بهداشت صنعتيITC-PD-214علوم تربیتي و کارآفريني40

181398/09/091398/09/20(مختص مربیان خراسان رضوی اجرا در آن استان)(ويژه مربیان جديداالستخدام)پداگوژیITC-PD-159علوم تربیتي و کارآفريني41

HTML141398/09/091398/09/12کد نويسي ITITC-IT-500فناوری اطالعات 42

91398/09/091398/09/12( دی9اجرا در مرکز  )(دزدگیر )سیستم حفاظتي خودرو ITC-AT-203 دی9فناوری خودرو 43

131398/09/091398/09/12(پیشرفته  )سوخت رساني انژکتوری تخصصي ITC-AT-308فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز44

191398/09/091398/09/13(مختص مربیان استان مازندران اجرا در آن استان )پرورش دهنده مرغ بوميITC-FO-109کشاورزی45

111398/09/091398/09/12پروژه طراحي و اجرای فضای سبزITC-FO-004کشاورزی46

221398/09/091398/09/12(مقدماتي)پماد و کر م سازی گیاهيITC-FO-208کشاورزی47

151398/09/101398/09/13(مجازی- غیر حضوری)آشنايي با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیکITC-EL-806/3الکترونیک48

141398/09/101398/09/13(مجازی- غیر حضوری)شناخت و کاربرد تخصصي بیرينگهاCNC/ITC-MA-147/1ماشین ابزار 49

81398/09/131398/09/15پهپادهای نقشه بردار-ITC-UBصنايع ساختمان50

ITC-EL-549/2PLC1500-TIA Portal151398/09/161398/09/19الکترونیک51

91398/09/161398/09/19 مقدماتيITC-PE-428PLC LSبرق52

111398/09/161398/09/19اصول حفاظت ماشینهای الکتريکيITC-PE-605برق53

141398/09/161398/09/19مدير فني آسانسورITC-PE-233برق54

121398/09/161398/09/19جوشکاری با گاز اکسي استیلنITC-IN-175تاسیسات حرارتي و برودتي55

81398/09/161398/09/19دستگاه تصفیه آب خانگيITC-IN-204تاسیسات حرارتي و برودتي56

121398/09/161398/09/19برش قطعاتITC-WE-075جوشکاری57

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



111398/09/161398/09/19پیچیدگي و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آنITC-WE-052جوشکاری58

ITC-WE-082جوشکاری59
از نوع )(GMAW)و(SMAW)تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتريکي

(Conventionalمتعارف
111398/09/161398/09/20

201398/09/161398/09/19دوخت لباسهای کشيITC-SE-173صنايع پوشاک و هنرهای سنتي60

111398/09/161398/09/19(روش لیختنبرگ)ايجاد طرح روی چوب با برقITC-WO-129صنايع چوب و هنرهای دستي61

151398/09/161398/09/19حجم سازیITC-WO-084صنايع چوب و هنرهای دستي62

ITITC-IT-520/1ASP.NET141398/09/161398/09/19فناوری اطالعات 63

141398/09/161398/09/19مقدماتي (Wordpress)طراح و توسعه دهنده مديريت محتواITITC-IT-943فناوری اطالعات 64

81398/09/161398/09/19برنامه ريزی و تدوين فیلم آموزشيITC-AV-367فناوری آموزشي65

101398/09/161398/09/20تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار استوری الينITC-AV-369فناوری آموزشي66

ECT-AL4-81398/09/161398/09/19گیربکس اتوماتیک ITC-AT-317فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز67

308HYUNDAI GENESIS91398/09/161398/09/19مولدقدرت تخصصي موتورITC-AT-491فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز68

181398/09/161398/09/19پرورش و تکثیر زالو طبيITC-FO-207کشاورزی69

Nx121398/09/161398/09/19فرزکاری با نرم افزار CNCITC-MA-155ماشین ابزار 70

71 HSE(سالمت ايمني و محیط زيست)ITC-HS-003181398/09/161398/09/19(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)حفاظت از محیط زيست عمومي

غیر )(آشنائي با شبکه های کامپیوتری ، اينترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل) مقدمه ای بر شبکه های صنعتيITC-EL-924/0الکترونیک72

(مجازی- حضوری 
151398/09/171398/09/20

151398/09/171398/09/20(غیر حضوری- مجازی )هندسه مناظر و مراياITC-WO-120صنايع چوب و هنرهای دستي73

251398/09/171398/09/20(مجازی- غیر حضوری)سرويس و نگهداری خودروITC-AT-658فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز74

131398/09/171398/09/20(غیر حضوری- مجازی )ابزا تیزکنيCNCITC-MA-023/1ماشین ابزار 75

151398/09/231398/09/26پیشرفته\ITC-PE-411PLCبرق76

151398/09/231398/09/26(پیشرفته)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکلITC-PE-232برق77

141398/09/231398/09/26(تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفتهITC-PE-218برق78

181398/09/231398/09/26 چیلرهای تراکمي سطح ITC-IN-029تاسیسات حرارتي و برودتي79

81398/09/231398/09/26(Module M5-1 )جوشکاری برروی فوالد ساده کربني به روش مگ ITC-WE-026/1جوشکاری80

181398/09/231398/09/26(گوينه بافي)گلیم پارچه ایITC-SE-261صنايع پوشاک و هنرهای سنتي81

121398/09/231398/09/26گوهر شناسي معدنيITC-WO-128صنايع چوب و هنرهای دستي82

81398/09/231398/09/25ترازيابي با دوربین های ترازيابITC-UB-460صنايع ساختمان83

91398/09/231398/09/26ترسیم نقشه های فلزی و بتنيITC-UB-401صنايع ساختمان84

ITITC-IT-210CompTIA - Network +151398/09/231398/09/26فناوری اطالعات 85

Android151398/09/231398/09/26توسعه دهنده برنامه اندرويدITITC-IT-780فناوری اطالعات 86

81398/09/231398/09/26اصول سرويس و نگهداری لیفتراکITC-AT-641فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز87

91398/09/231398/09/26(Plantarium)تولید پلنتاريومITC-FO-159کشاورزی88

89 HSE(سالمت ايمني و محیط زيست)ITC-HS-002
مختص مربیان استان )(پیش نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)بهداشت و سالمت عمومي در محیط کار

(فارس اجرا در آن استان
191398/09/231398/09/27

91398/09/231398/09/26آموزش نرم افزار مديريت هتلداریITC-HT-010هتلداری و گردشگری90

151398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیکITC-EL-911/3الکترونیک91

201398/09/241398/09/27(مجازی- غیرحضوری ) Hybrid Vehiclesتکنولوژی خودروهای هیبريد ITC-AT-456/1 دی9فناوری خودرو 92

241398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودروITC-AT-659فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز93

201398/09/241398/09/27(مجازی- غیر حضوری )ديجیتال مارکتینگ در کشاورزیITC-FO-128کشاورزی94

تاریخ پایانتاریخ شروععنوان دوره آموزشیکد دورهنام دپارتمان

1398/09/021398/09/05اصول و مباني کنترل ويژه مهندسان تاسیساتITC-IN-162تاسیسات حرارتي و برودتي

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

WPS-PQR1398/09/021398/09/12دستورالعمل نويسي ITC-WE-066جوشکاری

B-11398/09/021398/09/05آزمايشگاه زبان انگلیسي ITC-FL-000/2زبان های خارجي

1398/09/021398/09/05 آلماني1مکالمه روزمره و درک و فیلم ITC-FL-780زبان های خارجي

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

Safe1398/09/021398/09/05تحلیلگر و طراح پي با نرم افزار ITC-UB-396صنايع ساختمان

1398/09/021398/09/05حقوق مهندسي و گزارش نويسيITC-UB-442صنايع ساختمان

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

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

1398/09/021398/09/05( دی9اجرا در مرکز  )فرمانهای پرقدرتITC-AT-453 دی9فناوری خودرو 

1398/09/091398/09/12ايمني و بهداشت مقدماتي جوشکاریITC-WE-084جوشکاری

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



1398/09/091398/09/13(مختص مربیان استان فارس اجرا در آن استان)(بافت میني مکرومه)مکرومه بافيITC-SE-378صنايع پوشاک و هنرهای سنتي

1398/09/091398/09/12(مقدماتي)ايمني در پروژه های عمرانيITC-UB-424صنايع ساختمان

1398/09/091398/09/12کار با کاشي شکسته در طراحي داخلي ساختمانITC-UB-368صنايع ساختمان

1398/09/091398/09/12(مقدماتي) دستي در صنعت عمران و نقشه برداریGPSکاربرد ITC-UB-412صنايع ساختمان

ISO90011398/09/091398/09/12مباني،تشريح الزامات و مستند سازی استانداردITC-PD-203علوم تربیتي و کارآفريني

1398/09/091398/09/12 کنترل زيمنس اپراتوری وبرنامه نويسي3/1سطح CNCتراش CNCITC-MA-104ماشین ابزار 

ITC-UB-445صنايع ساختمان
-غیر حضوری)ISOشناخت و طراحي اجزای ماشین و اصول ترسیم تصاوير اجرائي مطابق استاندارد جهاني 

( مجازی
1398/09/101398/09/13

Moduel A.s1398/09/161398/09/19قوس الکتريکي دستي روی فوالدساده کربنيITC-WE-001جوشکاری

1398/09/161398/09/19 گردشگری1زبان آلماني ITC-FL-790زبان های خارجي

1398/09/161398/09/19تعمیر و سرويس چرخ های خانگيITC-SE-148صنايع پوشاک و هنرهای سنتي

1398/09/161398/09/19بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار ديزاين بیلدرITC-UB-429صنايع ساختمان

1398/09/161398/09/19طراحي و مدلسازی با نرم افزار اتوکدITC-UB-226/1صنايع ساختمان

1398/09/161398/09/19در طراحي داخلي ساختمان(ويترای)کار روی شیشه ITC-UB-367صنايع ساختمان

1398/09/161398/09/19( دی9اجرا در مرکز )(دياگ )کار با دستگاه عیب ياب رايانه ای ITC-AT-301 دی9فناوری خودرو 

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

1398/09/161398/09/19( دی9اجرا در مرکز  )تعلیق فرمان مقدماتيITC-AT-565 دی9فناوری خودرو 

1398/09/161398/09/19پرورش و تکثیر ماهیان سردآبيITC-FO-053کشاورزی

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

1398/09/231398/09/26مقدماتي- مدلسازی سه بعدی مدارهای الکترونیکي و الزامات مکانیکي ITC-EL-937/0الکترونیک

1398/09/231398/09/26(مايکرويو ) 5-1 تعمیر لوازم خانگي حرارتي ITC-IN-107تاسیسات حرارتي و برودتي

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

1398/09/231398/09/26اصول راه اندازی خط تولید و آشنايي با ماشین آالتITC-SE-389صنايع پوشاک و هنرهای سنتي

1398/09/231398/09/26معرق مفهوميITC-WO-056صنايع چوب و هنرهای دستي

1398/09/231398/09/26معماری و دکوراسیون داخلي در صنعت چوبITC-WO-135صنايع چوب و هنرهای دستي

1398/09/231398/09/26طراحي و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشي گازITC-UB-230صنايع ساختمان

1398/09/231398/09/26 هیدرولیک کاربردیITC-AT-634فناوری خودروهای تجاری ديزل مرکز

1398/09/231398/09/26تولید و پرورش گیاهان آپارتمانيITC-FO-156کشاورزی

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

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


