
معرفی
اهداف و فعالیت ها
دوره های آموزشی

آمار و خدمات آموزشی
بخش برق

بخش فناوري  خودرو
بخش جوشکاري 
بخش ماشین ابزار

CNC بخش
بخش نقشه کشي صنعتي و  ساختمان

صنایع ساختمان
بخش فنآوري آموزشي

) IT( بخش فناوري اطالعات
بخش صنایع چوب

بخش الکترونیك
بخش هیدرولیك و نیوماتیك

بخش تاسیسات حرارتي و برودتي
بخش طراحي و تکنولوژي دوخت

بخش علوم تربیتي و کارآفرینی
بخش زبانهاي خارجي

بخش پژوهش و برنامه ریزي
بخش سنجش و ارزشیابي مهارت
واحد ارتباط با صنعت و دانشگاه

بخش علمي – کاربردي 
واحد امور فرهنگي

امور بین الملل
امکانات فرهنگی و رفاهي

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

22

فهرست



مركز تربيت مربي
ITC

هاي  زمینه  ایجاد  جهت  کاربردي  و  مهارتي  هاي 
اشتغال مولد، اشاعه  فرهنگ کار در جامعه ، توسعه 
و بهبود توانمندي منابع انساني و تربیت تکنسین و 
کارگران ماهر مورد نیاز بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي 

را بعهده دارد .
مرکز تربیت مربي به منظور توسعه و سرعت بخشیدن 
به انتقال مهارت و افزایش کیفیت دوره هاي آموزشي و 
 استفاده از ظرفیت های مراکز آموزشی فنی و حرفه ای
کشور بعضی از دوره های آموزش مربیان را به استانها 

واگذار نموده است.
درحال حاضر مرکز تربیت مربي و پژوهش هاي فني 
و حرفه اي  به لحاظ برخورداري از امکانات وسیع 
و پیشرفته سخت افزاري و نرم افزاري منابع انساني 
خبره بعنوان بزرگترین و مهمترین مرکز آموزش هاي 
تخصصي و مهارتي پیشرفته در سطح کشور و منطقه 

مطرح است

اي  وحرفه  فني  هاي  پژوهش  و  مربي  تربیت  مرکز 
1(ITC) درسال1353 با همکاري سازمان بین المللي کار 

2( ILO) وبرنامه عمران سازمان ملل3( UNDP)تأسیس و 

بعد از پیروزي انقالب اسالمي با همت متخصصین 
ایراني تجهیز و بهره برداري گردید و از سال 1363 به 

طور رسمي شروع به فعالیت نمود .
این مرکز به منظور تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان 
آموزش فني و حرفه اي 4 (TVTO) ودیگر موسسات و 
نهادها حسب تقاضا، تحت پوشش آن سازمان تاسیس 
شدوبعنوان یك مرکز مستقل مستقیماً زیر نظر ریاست 
سازمان آموزش فني و حرفه اي  کشور اداره مي شود 
و نقش محوري توسعه منابع انساني سازمان را بعهده  

دارد .
به  وابسته  اي کشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان   
آموزش  متولي  و  بوده  اجتماعي  امور  و  کار  وزارت 
1.  Instructor Training Centre
2.  International Labor Organization
3.  United Nation Development Plan
4.  Technical and Vocational Training Organization

مرکز تربيت مربي و پژوهش هاي 
)ITC(  فني و حرفه اي

معرفی :

بسمه تعالي

علم تورا هدايت مي کند و عمل تورا به مقصد مي رساند.
امام علي )ع(
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مركز تربيت مربي
ITC

y  تربیت نیروي انساني متخصص در جهت تحقق
 اهداف و منشور کاري سازمان آموزش فني و حرفه اي

کشور
y  محوریت با  مهارتي  هاي  آموزش  کردن  همگام 

توسعه صنعتي 
y  با اي  حرفه  تجارب  کسب  زمینه  کردن  فراهم 

رویکرد آموزش هاي مهارت محور
y  برنامه ریزي در جهت رشد کارآفریني در فراگیران
y تربیت مربیان مورد نیاز مراکز آموزش فني و حرفه اي 

بخش  وموسسات  جوارکارخانجات،صنایع  مراکز   ،
خصوصي 

y  طراحي و اجراي دوره هاي بازآموزي مربیان به
منظور ارتقاء دانش و مهارت آنها 

y  اثر راستاي  در  کاربردي  هاي  پژوهش  انجام 
 ، سازمان  نیاز  به  توجه  با  ها  آموزش  شدن  بخش 

بازارکارکشور
y  مهارتي استانداردهاي  بازنگري  و  تدوین   ، تهیه 

مربیان متناسب با تغییرات تکنولوژي 

y  ، نیاز سنجي آموزشي از مراکز فني و حرفه اي
صنعت و بازار کار جهت هدفمند نمودن فعالیت هاي 

آموزشي 
y  برنامه ریزي فرهنگي و اعتقادي در راستاي تعمیق

ارزشها ، رشد و تعالي نیروي انساني مرکز و سازمان 
y  تعامل با موسسات داخلي و خارجي و برقراري

ارتباط موثر و اثر بخش
y  درحال هاي  کشور  به  آموزشي  خدمات  ارائه 

توسعه 
y  متخصصان و  پژوهشگران   ، استادان  از  دعوت 

جهت برگزاري سمینارها ، همایش ها و کارگاههاي 
آموزشي 

y  نیاز آموزش و پژوهش هاي کاربردي منطبق بر 
سازمان  منشورکاري  براساس  صنعت  و  کار  بازار 

آموزش فني و حرفه اي کشور
y برنامه ریزي و اجراي همایش هاي ملي و منطقه اي
y  ارائه خدمات مشاوره اي به سازمان و واحد هاي

صنعتي و خدماتي 

اهداف و فعاليت ها
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مركز تربيت مربي
ITC

z )بدو استخدام )رسمی و پيمانی
این دوره ها در قالب آموزش هاي پودماني و براساس 
ارتقاءسطح  هدف  با   ، مربیگري  آموزش  استاندارد 
علمی و مهارتی مربیان اجرا می گردد . در این دوره 
 ، مهارتهاي زندگي   ، فني  بر مهارت هاي  ها عالوه 
اخالق  حرفه اي و مهارتهای تدریس نیز آموزش داده 

مي شود . 
z ضمن خدمت

این دوره هاي کوتاه مدت جهت مربیان رسمي ، پیماني 
و حق التدریس مراکز دولتي و مربیان آموزشگاههاي 
آزاد فني و حرفه اي ارائه مي شود . هدف از برگزاري 
این دوره ها ارتقاء دانش ، مهارت مربیان متناسب  با 

فناوري هاي جدید است . 
z سرباز مربی

این دوره ها باهدف آماده سازي سربازمربیان به عنوان 
کمك مربي در مراکزآموزشي فني وحرفه اي اجرامي 

گردد.
z صنایع و دانشگاه

این دوره ها متناسب با نیاز بنگاهها و صنایع تولیدي و 
خدماتي برنامه ریزي و اجرا میگردد .

دوره هاي آموزشي
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مركز تربيت مربي
ITC

y پذیرش فراگیران
y تنظیم برنامه آموزشی 
y LMS اطالع رسانی به فراگیران و ثبت نام از طریق سیستم 
y نظارت بر اجرای دوره های آموزشی
y تهیه ، تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات آموزشی
y اعالم تقویم  دوره های آموزشی 
y تنظیم قراردادهاي آموزشي

آمار و خدمات آموزشی

4



مركز تربيت مربي
ITC

این بخش با امکانات پيشرفته و  وجود کارگاههاي مختلف 
از جمله کارگاه:

برق ساختمان ، برق تجاري ، برق صنعتي ، سیستم 
هاي الکتریکي کنترل صنعتي ، ماشین هاي الکتریکي 
و سایر تجهیزات آموزشي مرتبط ، یکي از کاملترین 

مجموعه هاي مرکز  میباشد .

برق
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مركز تربيت مربي
ITC

در  خارجي  و  داخلي  آوریهاي  فن  انواع  از  استفاده 
با  تنگاتنگ  ارتباط   ، خودرو  مختلف  هاي  سیستم 
صنایع خودروسازي کشور بدون تردید این بخش را 
به یکي از کاملترین مجموعه هاي آموزش خودرو در 

سطح منطقه تبدیل نموده است .
انتقال  بخش مذکورکارگاه هایي نظیر مولد قدرت ، 
شاسي   ، دیزلي  و  بنزیني  رساني  سوخت   ، قدرت 
آالت  ماشین   ، خودرو  الکترونیك  و  بدنه،برق  و 
برگزاري  توان  مدرن  نقاشي  و  کشاورزي،صافکاري 
دوره هاي متنوعي را براي مربیان و نیروهاي شاغل در 

حوزه صنعت وخدمات خودرو کشور دارد.

فناوري  خودرو
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مركز تربيت مربي
ITC

جوشکاري

بخش مذکور داراي کارگاههاي مختلف  جوشکاري 
قوس الکتریکي دستي ، جوشکاري گاز  ، جوشکاري 
جوشکاري  کورد،  فالکس  جوشکاري   ، زیرپودري 
تست  آزمایشگاه  تیگ  جوشکاري  و  مگ   ، میگ 
،تست   X اشعه  با  رادیوگرافي  غیرمخرب)تست 
التراسونیك،تست ادي کارنت ، تست ذرات مغناطیسي 
 ،  ) چشمي  روش  به  جوش  بازرسي  امکانات  و 
آزمایشگاه تست هاي مخرب ) تست کنش ،خمش 

، ضربه ، سختي سنجي و ....( مي باشد .
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مركز تربيت مربي
ITC

ماشين ابزار

CNC

این بخش مجهز به کارگاه هاي تراشکاري ، فرزکاري 
، قالبسازي ، آزمایشگاه هاي اندازه گیري و کنترل ، 
متالوگرافي و عملیات حرارتي مي باشد که با آموزش 
انواع  ساخت  به  فرزکاري  و  تراشکاري  های  رشته 
قالبهای صنعتی ، کنترل قطعات صنعتی در زمینة ماشین 

سازی فعالیت می نماید.

فرز  و  تراش  هاي  دستگاه  به  مجهز  بخش  این 
نظیر  دنیا  معروف  کنترل  هاي  سیستم  با   CNC
 CMM آزمایشگاه ، )Siemens,Fagor,Fanuc(
، سایت هاي آموزشي تراش و فرز CNC با نرم افزار 
 CAD/CAM و Shop Turn ، Shop mill هاي 
دارا  را  مرتبط  آموزشي  هاي  دوره  اجراي  توانایي  و 

می باشد.
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مركز تربيت مربي
ITC

نقشه کشي صنعتي و ساختمان 

شامل :
y : سايت شماره يک رايانه

ویژه رشته نقشه کشي صنعتي جهت اجراي دوره هاي 
 Solid ، مکانیکال دسك تاپ ، Catia ،  inventor
work ، ... مخصوص فراگیران رشته هاي مکانیك ، 

ساخت و تولید و زیرگروههاي مرتبط 
y : سايت شماره دو رايانه

ویژه رشته نقشه کشي ساختمان ، عمران و معماري 
 AutoCAD، Etabs ، هاي  دوره  اجراي  جهت 
Archicad ،Sap ، Safe و ... مخصوص فراگیران 
رشته هاي عمران و معماري و نقشه برداري، نقشه 

کشي صنعتي  و زیر گروههاي مرتبط 
y : سايت شماره سه  رايانه

 3DMAX ویژه رشته گرافیك جهت اجراي دوره هاي
، فتوشاپ و ...

این بخش با امکانات و تجهيزات پيشرفته در قالب 4کارگاه 
آموزشی شامل:

y قالب بندی
y آرماتوربندی
y آجر چینی و سفت کاری
y نقشه برداری

مجهز به آزمایشگاه بتن می باشد و توانایی برگزاری 
و  ساختمان  صنایع  به  مربوط  تخصصی  های  دوره 

عمران را دارد.

صنایع ساختمان
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مركز تربيت مربي
ITC

فنآوري آموزشي

و  خطي  تدوین  هاي  اتاق   ، به  مجهز  بخش  این 
غیرخطي و نیز دو استودیوي پیشرفته تولید فیلم می 
باشدکه امکان اجراي دوره هایي نظیر تصویر برداري 
و نورپردازي ، ادیت خطي و غیرخطي با استفاده از نرم 
 Premiere,Ediuse,Mxproافزارهایي نوین نظیر
 3D MAX , آموزشي  کمك  وسایل  شناخت  و 
دارد.  را   Photoshop  Flash , Avid Liquid
و  بصري  و  پیشرفته سمعي  تجهیزات  با  بخش  این 
کادر  و  فرد  به  منحصر  هاي  قابلیت  از  برخورداري 
آموزشي  فیلم و رسانه هاي  تولید  زمینه  در  مجرب 

فعالیت مي نماید .

10



مركز تربيت مربي
ITC

) IT( فناوري اطالعات

با توجه به مزیت هاي استراتژیك فناوري اطالعات 
و تاثیر بسزا و غیرقابل انکار آن در ایجاد میلیون ها 
شغل در سطوح باال و کاربردهاي فراوان در زمینه هاي  
به   IT ،اطالعات اطالعاتي و مدیریت  سیستم هاي 
عنوان یکي از پویاترین رشته ها در اقتصاد و مدیریت 

جهاني مطرح است.
توسعه  کشورهاي  با  فاصله  کاهش  جهت   ITC
یافته به این بخش توجه ویژه داشته و با تجهیز آن 
به امکانات سخت افزاری ، نرم افزارهاي پیشرفته در 
  NET ارائه دوره هاي آموزشي استاندارد و نوین نظیر
LINUX ، HTML و ... تالش مستمري را انجام 

مي دهد .  
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مركز تربيت مربي
ITC

صنایع چوب

شامل:
 ، چوبي  هنرهاي   ، مبلمان   ، درودگري  هاي  کارگاه 
معرق ، رنگ کاري ، منبت وکابینت سازي مجهز به 
بوده که جهت  استاندارد  آموزشي  تجهیزات  و  ابزار 
برگزاري دوره هایي نظیر رویه کوبي مبل ، معرق و 
منبت ، رنگ شناسي ، معرق حجم ، کابینت سازي ، 
آشنایي وکار با ماشین آالت جدید و دوره هاي نرم 

افزاري صنایع چوب مورد استفاده قرار مي گیرد .  
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مركز تربيت مربي
ITC

الکترونيك

هيدروليك و نيوماتيك

این بخش با برخورداري از تجهیزات  پیشرفته آموزشي 
فعالیت هاي مختلفي را در چارچوب کارگاههاي زیر 

انجام میدهد :
کارگاه   ، دقیق  ابزار  و  کنترل  کارگاه   ،  PLC کارگاه
میکروکنترلر کارگاه   ، رایانه  افزار  سخت  تعمیرات 
سخت  اطالعات  کارگاه   ،  AVR-PLC-FPGA
افزار و شبکه رایانه ، کارگاه نرم افزارهاي تخصصي 
کارگاه   ، صنعتي  الکترونیك  کارگاه   ، الکترونیك 
مخابرات و تلفن همراه ، کارگاه الکتریسیته و الکترونیك 
، کارگاه ربات و سنسورها ، آزمایشگاه انرژي هاي نو ، 
کارگاه کنترل ماشین هاي الکتریکي و سرورها ، کارگاه 

صوت و تصویر دیجیتال و آنالوگ .

پایه  نیوماتیك   ، پایه  هیدرولیك  نظیر  هایي  دوره 
آموزشي  تجهیزات  از  استفاده  با  الکترونیوماتیك  و 
و  هیدرولیك  توسعه   . شود  مي  ارائه  استاندارد 
نیوماتیك و ارتباط تنگاتنگ آن با اتوماسیون صنعتي و 
مکانیزاسیون صنایع اهمیت ویژه اي به این بخش داده 
الکترونیك و کنترل  و فراگیران حوزه هاي مختلف 
صنعتي ، ماشین ابزار ، مکانیك صنایع و مکاترونیك را 
در قالب دوره هاي عمومي و تخصصي تحت پوشش 

قرار مي دهد . 
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مركز تربيت مربي
ITC

شامل:
 کارگاه تأسیسات حرارتي ، کارگاه تأسیسات برودتي 
، کارگاه لوازم خانگي گردنده ، برودتي  ، حرارتي ، 
کارگاه لوله کشي آب سرد و گرم ، آزمایشگاه ، تهویه 
مطبوع و تجهیزات برودتي مجهز به ابزارهاي آموزشي 
است وتوانایی اجراي دوره هاي مختلف نظیر چیلرها 
، کولرهای گازي ، طراحي و نگهداري تأسیسات آبي  

را دارد .

تاسيسات حرارتي و برودتي
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مركز تربيت مربي
ITC

طراحي و تکنولوژي دوخت

و  تولید  به  مربوط  هاي  فعالیت  کلیه  بخش  این  در 
طراحي لباس براساس تازه ترین متدهاي الگوسازي 
جهان و نرم افزارهاي کاربردي انجام مي گیرد که طي 
آن نیازهاي جانبي طراحان لباس و دوزندگان مد نظر 

است . 
این بخش شامل:

z  کارگاه تکنولوژي دوخت
y  نازک دوزي و ضخیم دوزي
y  طراحي لباس
y  دوخت کیف هاي چرمي

z  کارگاه نرم افزاري
y Photoshop, Corel Draw
y  الگوسازي دو بعدي و سه بعدي
y  گلدوزي رایانه اي
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علوم تربيتي و کارآفرینی

فعاليت هاي آموزشي  پژوهشي این بخش در سه زمينه 
اصلي انجام ميگيرد :

علوم تربيتي و روشهاي تدريس :
 ، آموزشي  نیازسنجي  آموزش شامل  فرآیند  تدریس 
طراحي برنامه آموزشي و درسي ، تهیه و آماده سازي 

محتوي ، طرح درس و مواد آموزشي ، اجراي تدریس 
) عملي و تئوري ( و ارزشیابي آموزشي، روانشناسی، 

مشاوره و راهنمایی 
کارآفريني و مهارت هاي کسب و کار شامل : 

علوم رفتاري در تربیت کارآفرینان ، حسابداري و طرح 
کسب و کار ، بازاریابي و برنامه هاي توسعه کارآفریني 
و تمرین روش ها و فنون تدریس کارآفریني و مهارت 
کسب و کار با مشارکت مؤسسه توسعه کارآفرینی هند 

وسازمان جهانی کار
مديريت و سرپرستي :

اجراي دوره هاي آموزشي از جمله کاربرد فن آوري 
، آموزش مبتني بر شایستگي  اطالعات در مدیریت 
سرپرستي  اصول   ، انساني  سرمایه  مدیریت   CBT

،مدیریت پروژه و غیره .
بعالوه این بخش با همکاري معاونت پژوهش و برنامه 
ریزي ، بسته هاي آموزشي متنوعي را در حوزه هاي 

مربیگري و کارآفریني تولید نموده است . 
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و منابع انساني مربوط به انتشارات معتبر جهان / آزمون 
و ارزشیابي انگلیسي / آلماني / ترجمه کتبي و شفاهي 

انگلیسي ، آلماني به فارسي 
آزمایشگاهي  امکانات  از  برخورداري  با  بخش  این 
در  پیشرفته  هاي  شیوه  گیري  بکار  و  زبان  آموزش 

آموزش داراي جایگاه ویژه اي مي باشد .

تأثیر  و  انگلیسي  زبان  فراگیري  اهمیت  به  توجه  با 
شگرف آن در جهش هاي شغلي ، تخصصي و نیز 
دسترسي به اطالعات علمي جدید ، الزام اجراي دوره 

هاي مرتبط در ITC مشهود است . 
این بخش شامل :

تربیت  جهت  آلماني  انگلیسي/  آموزشي  متدولوژي 
مدرس زبان / برنامه ریزي آموزشي انگلیسي / آلماني 
جهت طراحي دوره هاي آموزشي / تهیه مواد درسي 
انگلیسي/ آلماني با استفاده از به روز ترین کاتالوگ ها 

زبانهاي خارجي
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y بررسي وضعیت آموزشي و اثر بخشي دوره ها
y ارتباط با مؤسسات آموزشی ، پژوهشی و صنایع 
y مدیریت وب سایت و تأمین محتوا 
y مدیریت کتابخانه
y  تهیه و تدوین پودمان ها و استانداردهاي آموزشي

مربیان 
y  نیازسنجي دوره هاي مربیان
y ) تشکیل کارگروهاي )علمي – مهارتي
y  )زمینه سازی تجربه اندوزی حرفه ای )کاروزی

مربیان در صنایع و بازار کار

شامل :
y  آموزش حوزه  در  کاربردي  هاي  پژوهش  انجام 

هاي  فني و حرفه اي 
y  و فني  آموزش  هاي  تازه  کردن  رصد  و  مطالعه 

حرفه اي 
y  ارزیابي کیفي فعالیت هاي آموزشي
y  در تخصصي    – علمي  هاي  همایش  برگزاري 

سطح ملي و منطقه اي 
y  برگزاري کارگاههاي آموزشي مشترک با صنایع و

دانشگاه 
y  برنامه ریزي و ارائه راهکارجهت توسعه مرکز و

بهینه سازي آموزش 
y  تهیه و تدوین منابع آموزشي )ترجمه منابع علمي

و تخصصي (
y  تهیه نرم افزارها و کتب آموزشي

پژوهش و برنامه ریزي
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سنجش و ارزشيابي مهارت

شامل :
y  برگزاری آزمون تعیین صالحیت حرفه اي
y برگزاری آزمون های ارتقاء گروه مربیان
y  اجراي آزمون های میان دوره و پایان دوره آموزشی
y نظارت بر طراحی و تشکیل بانك سئوال
y  سنجش و ارزیابی دوره آموزشی مربیان در مراکز

آموزش فنی و حرفه ای مجری
y  برگزاری آزمون های ادواری براساس استانداردهای

مهارت
y صدور و تائید گواهینامه های آموزشی
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ارتباط با صنعت و دانشگاه

و  علوم  سریع  دگرگوني  و  تغییرات  به  توجه  با 
تکنولوژی و تخصصي شدن و توسعه مشاغل ، تبادل 
و انتقال تجارب بین مراکز فني و حرفه اي و صنایع 
و دانشگاه ها ، ضرورتي انکار ناپذیر است . در همین 
راستا مرکز تربیت مربي با طراحي و تدوین استراتژي 
خود به منظور تحقق موارد ذیل ارتباط موثر با دانشگاه 
ها و صنایع را در اولویت برنامه هاي خود قرار داده 

است 
y همگام شدن با فن آوري روز
y  ، نیاز صنعت  انساني ماهرو مورد  نیروي  تربیت 

بازارکار  
y  پاسخگویي به نیاز روز افزون نیروي هاي جویاي

کار و ارتقاء سطح علمی و مهارتی شاغلین
y  بستر سازي ارتباط  موثر بخش هاي آموزشی و

پژوهشی مرکز با صنایع و دانشگاه ها 
y  و صنایع  با  همکاري  هاي  نامه  تفاهم  تنظیم 

موسسات آموزشي و پژوهشي 
y  فراهم سازي حضور مربیان در دوره های آموزشی

صنایع و دانشگاه ها 

با هدف ارتقاء سطح علمي و مهارتي مربیان بخش 
دولتي و خصوصي و به منظور بهره گیري از حداکثر 
مهارت  ارتقاء  هاي  آموزش  کنار  در  مرکز  ظرفیت  
و  تحقیقات  علوم  وزارت  از  با کسب مجوز  مربیان 
مقطع  در  ها  این دوره  برگزاري  به  مبادرت  فنآوري 
کارداني و کارشناسي ناپیوسته نموده و با برنامه ریزي 
ها  دوره  تعداد  افزایش  با   1389 سال  از  شده  انجام 
و ظرفیتها به توسعه فعالیت هاي این بخش پرداخته 

است .

علمي – کاربردي 
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امور بين الملل

تغییرات تکنولوژي و پیشرفت هاي علمي و مهارتي 
ارتباطات      ، در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي 
نیاز  و  ضرورت  یك  بعنوان  امروزه  را  المللي  بین 
توسعه اي کشورها مطرح نموده است . مرکز تربیت 
مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي بعنوان یکي از 
مراکز منحصربه فرد در سطح منطقه تعامل با کشورها 
خود  هاي  برنامه  دراولویت  را  مشترک  همکاري  و 
قرار داده است . که دراین راستا با تعریف برنامه هاي 
آموزشي –پژوهشي پروژه هاي مشترکي را در ابعاد 
نرم افزاري و سخت افزاري با موسسات و سازمانها و 

کشوزهاي زیر به اجرا گذاشته است .
 UNIDO, JICA, INDP, ILO, GTZ,  
KOICA, UNESCO,EDI ، سوریه ، تاجیکستان 

، لبنان ، افغانستان و ... 

فعاليت های این واحد
شامل:
y  ایجاد بستر مناسب براي فعالیت هاي فرهنگي در

جهت گسترش و تعمیق ارزشهاي اسالمي و تقویت 
روحیه معنوي در مربیان 

y  طراحي پودمان هاي آموزشي اخالق حرفه اي و
مهارت هاي زندگي ویژه مربیان ، کارشناسان ، مدیران 

میاني و عالي سازمان 
y  خانواده ویژه  تفریحی   ، فرهنگی  برنامه  اجرای 

کارکنان
y  ، فرهنگي  اردوهاي  و  مذهبي  مراسم  برگزاري 

سیاحتي و زیارتي 
y اجراي همایش هاي فرهنگي

امور فرهنگي
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این مرکز عالوه بر امکانات آموزشي و پژوهشي به 
داراي  اساتید  و  مربیان   ، فراگیران  حال  رفاه  منظور 

امکاناتي بشرح ذیل مي باشد .
y خوابگاه مربیان و کارآموزان
y  کتابخانه و سالن مطالعه 
y  سایت اینترنتي 
y سالن غذاخوري 
y  سالن های اجتماعات شهید آوینی، شهید چمران

و شهید مطهری
y  سرپوشید سالن  شامل:  ورزشی  امکانات  و  فضا 

شهید همت، سالن بدنسازی شهدای گمنام و زمین 
چمن فوتبال

y فروشگاه، شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان 

امکانات فرهنگی و رفاهي
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WWW.TVTO-ITC.IR: وب سایت
WWW.itclms.ir  : سایت آموزشي

تلفنخانه : 0261-2511922-3
روابط عمومي: 0261-2511921

نمابر : 2505536 -0261
واحد ارتباط با صنعت و دانشگاه : 0261-2533307

Pajohesh@itclms.ir : پست الکترونیکي
تهیه شده در معاونت پژوهش و برنامه ریزی

 آدرس : کرج . ميدان آزادگان . بلوار امام رضا)ع(. بلوار تربيت مربي . مرکز تربيت مربي 
و پژوهشهاي فني و حرفه اي  آدرس پستي : کرج . صندوق پستي 951 . کد پستي 3149974115

طراح : محمود شکری
تیر ماه 89


