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  پژوهش و برنامه ریزي 



 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام مرکز نام دپارتمان کد پودمان نام پودمان ردیف
  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-116 نرم افزار پریمیر 1

  1389/2/16   1389/2/4  تربیت مربیمرکز آي تی ITC-AV-116 نرم افزار پریمیر 2

 1389/11/14  1389/11/2 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-116 2پریمیر پرو  3

 1389/12/19  1389/12/7 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-116 2پریمیر پرو  4

  1389/2/16   1389/2/4 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-117 نرم افزار ادیوس 5

  1389/4/24  1389/4/12 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-117  افزار ادیوسنرم 6

  1389/7/15   1389/7/3 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-117 نرم افزار ادیوس 7

  1389/10/2  1389/9/27 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-117 نرم افزار ادیوس 8

   1389/5/7  1389/4/26 مرکز تربیت مربی تیآي  ITC-AV-118 نرم افزار اوید لیکوئید 9

  1389/7/29  1389/7/17 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-118 نرم افزار اوید لیکوئید 10

 1389/10/23 1389/10/11 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-118 نرم افزار اوید لیکوئید 11

  1389/3/13   1389/3/8 ز تربیت مربیمرک آي تی ITC-AV-122 مقدماتی-نرم افزار افترافکت 12

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-122 مقدماتی-نرم افزار افترافکت 13

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-122 مقدماتی-نرم افزار افترافکت 14

  1389/11/7  1389/11/2 رکز تربیت مربیم آي تی ITC-AV-122 مقدماتی-نرم افزار افترافکت 15

  1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-123 پیشرفته-نرم افزار افتر افکت 16

  1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-123 پیشرفته-نرم افزار افتر افکت 17

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی  تیآي ITC-AV-123 پیشرفته-نرم افزار افتر افکت 18

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 19

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 20

 بسمه تعالی



 
  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 21

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 22

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 23

 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 24

 1389/11/28 1389/11/23 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124  نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 25

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-124 نرم افزار مالتی مدیا بیلدر 26

  1389/3/13   1389/3/1 مرکز تربیت مربی تیآي  ITC-AV-301 1نرم افزار فلش سطح  27

   1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-301 1نرم افزار فلش سطح  28

  1389/8/20   1389/8/8 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-301 1نرم افزار فلش سطح  29

 1389/10/16  1389/10/4 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-301 1نرم افزار فلش سطح  30

 1389/11/28 1389/11/16 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-301 1نرم افزار فلش سطح  31

32 3D MAX  1ساخت اشیاء سطح  ITC-AV-308 1389/3/27  1389/3/15 مرکز تربیت مربی آي تی  

33 3D MAX  1ساخت اشیاء سطح  ITC-AV-308 1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی آي تی   

34 3D MAX  2ساخت اشیاء سطح  ITC-AV-309 1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی آي تی  

35 3D MAX  2ساخت اشیاء سطح  ITC-AV-309 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی آي تی 

  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-361 1فتوشاپ سطح  36

  1389/4/17   1389/4/5 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-361 1شاپ سطح فتو 37

  1389/7/22  1389/7/10 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-361 1فتوشاپ سطح  38

 1389/10/30 1389/10/18 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-361 1فتوشاپ سطح  39

  1389/2/16   1389/2/4 بیمرکز تربیت مر آي تی ITC-AV-362 2فتوشاپ سطح  40

   1389/9/4  1389/8/22 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-362 2فتوشاپ سطح  41



 
 1389/11/21  1389/11/9 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-AV-362 2فتوشاپ سطح  42

43 Excel2007 ITC-IT-122 1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی آي تی  

44 Power point 2007 ITC-IT-142 1389/8/27  1389/8/22 مرکز تربیت مربی آي تی  

  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی آي تی A ITC-IT-200+تکنیسین فنی سخت افزار  45

  1389/7/22  1389/7/10 مرکز تربیت مربی آي تی A ITC-IT-200+تکنیسین فنی سخت افزار  46

 1389/10/23 1389/10/11 مرکز تربیت مربی آي تی A ITC-IT-200+تکنیسین فنی سخت افزار  47

48 CompTIA - Network + ITC-IT-210 1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی آي تی  

49 CompTIA - Network + ITC-IT-210 1389/4/24  1389/4/19 مرکز تربیت مربی آي تی  

50 linux network administrator ITC-IT-233 1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی ي تیآ  

51 linux network administrator ITC-IT-233 1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی آي تی  

52 linux network administrator ITC-IT-233 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی آي تی 

53 MCSE/MCSA (Windows Server 2003 (Exam-70-290)) ITC-IT-301 1389/2/30  1389/2/18 مرکز تربیت مربی آي تی  

54 MCSE/MCSA (Windows Server 2003 (Exam-70-290)) ITC-IT-301 1389/6/18   1389/6/6 مرکز تربیت مربی آي تی  

55 MCSE/MCSA (Windows Server 2003 (Exam-70-290)) ITC-IT-301 1389/8/20   1389/8/8 مرکز تربیت مربی آي تی  

56 
 MCSE/MCSA (Implementing Windowsزیر ساخت هاي شبکه

Server 2003 Network Infrastructure(70-291(( 
ITC-IT-302 1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی آي تی   

57 
 MCSE/MCSA (Implementing Windowsزیر ساخت هاي شبکه

Server 2003 Network Infrastructure(70-291(( 
ITC-IT-302 1389/9/18   1389/9/6 مرکز تربیت مربی آي تی  

58 planing and Managing a Microsoft Windows Server 2003 
Active Directory Infrastructure 

ITC-IT-304 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی آي تی 

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی آي تی ISA SERVER ITC-IT-305پیاده سازي شبکه مبتنی بر  59

  1389/5/14   1389/5/9 مرکز تربیت مربی آي تی ISA SERVER ITC-IT-305پیاده سازي شبکه مبتنی بر  60

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی آي تی ISA SERVER ITC-IT-305پیاده سازي شبکه مبتنی بر  61



 
 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی آي تی ISA SERVER ITC-IT-305شبکه مبتنی بر پیاده سازي  62

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی آي تی IIS ITC-IT-307نصب و راه اندازي وب سرور  63

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی آي تی IIS ITC-IT-307نصب و راه اندازي وب سرور  64

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی آي تی IIS ITC-IT-307نصب و راه اندازي وب سرور  65

 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی آي تی IIS ITC-IT-307نصب و راه اندازي وب سرور  66

67 MCTS  configuration windows vista ITC-IT-310 1389/3/20   1389/3/8 مرکز تربیت مربی آي تی  

68 MCTS  configuration windows vista ITC-IT-310 1389/11/14  1389/11/2 مرکز تربیت مربی آي تی 

69 MCTS  configuration windows vista ITC-IT-310 1389/12/12 1389/11/30 مرکز تربیت مربی آي تی 

70 WINDOWS 7 ITC-IT-311 1389/12/12 1389/11/30 مرکز تربیت مربی آي تی 

  1389/2/23  1389/2/11 مرکز تربیت مربی آي تی CCNA 2 ITC-IT-401پیکر بندي روترهاي سیسکو 71

 1389/10/16  1389/10/4 مرکز تربیت مربی آي تی CCNA 2 ITC-IT-401پیکر بندي روترهاي سیسکو 72

73 
Certified Wireless Network Administrator (CWNA)   شبکه

یمهاي بی س  
ITC-IT-450 1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی آي تی  

74 
Certified Wireless Network Administrator (CWNA)   شبکه

 هاي بی سیم
ITC-IT-450 1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی آي تی  

75 
Certified Wireless Network Administrator (CWNA)   شبکه

 هاي بی سیم
ITC-IT-450 1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی آي تی  

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی آي تی HTML ITC-IT-500کد نویسی  76

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی آي تی HTML ITC-IT-500کد نویسی  77

78 XML ITC-IT-501 1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی آي تی  

79 PHP ITC-IT-510 1389/5/7   1389/5/2 مرکز تربیت مربی آي تی   

80 PHP ITC-IT-510 1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی آي تی  

81 ASP.NET ITC-IT-520/1 1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی آي تی  



 
82 ASP.NET ITC-IT-520/1 1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی آي تی  

83 java script (development) ITC-IT-530 1389/12/12 1389/11/30 مرکز تربیت مربی آي تی 

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-590 ساخت و مدیریت وبالگ 84

   1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-590 ساخت و مدیریت وبالگ 85

 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-590 ساخت و مدیریت وبالگ 86

87 corel Draw ITC-IT-610 1389/11/28 1389/11/23 مرکز تربیت مربی آي تی 

88 FREEHAND ITC-IT-620 1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی آي تی   

89 FREEHAND ITC-IT-620 1389/7/22  1389/7/17 مربیمرکز تربیت  آي تی  

90 Dreamweaver ITC-IT-630 1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی آي تی   

91 dream weaver پیشرفته ITC-IT-631 1389/3/6   1389/3/1 مرکز تربیت مربی آي تی   

92 dream weaver پیشرفته ITC-IT-631 1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی آي تی   

93 Flash ITC-IT-640 1389/1/19  1389/1/14 مرکز تربیت مربی آي تی  

94 Flash ITC-IT-640 1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی آي تی   

95 Front Page 2007 ITC-IT-670 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی آي تی 

96 c#.net ITC-IT-720 1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی آي تی  

97 c#.net ITC-IT-720 1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی آي تی  

98 c#.net ITC-IT-720 1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی آي تی  

99 Visual Basic (II) ITC-IT-741 1389/4/3  1389/3/29 مرکز تربیت مربی آي تی   

100 Visual Basic (II) ITC-IT-741 1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی آي تی   

101 Visual Basic.net (I) ITC-IT-750 1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی آي تی  

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-777 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 102



 
  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-777 )ورزي در صنعتکار(تجربه اندوزي حرفه اي 103

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-777 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 104

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی آي تی ITC-IT-777 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 105

106 SQL Server 7,0 ITC-IT-810 1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی آي تی  

107 SQL Server 7,0 ITC-IT-810 1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی آي تی  

108 flashپیشرفته ITC-IT-941 1389/9/11   1389/9/6 مرکز تربیت مربی آي تی  

  1389/6/11  1389/5/30 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-101 ارگاهی الکترونیک تکنولوژي مهارتهاي ک 109

  1389/8/27  1389/8/22 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-102 )کاربردي(تکنولوژي تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی  110

  1389/10/2  1389/9/27 ز تربیت مربیمرک الکترونیک ITC-EL-103 ) کاربردي  ( 1تکنولوژي الکترونیک  111

 1389/10/29 1389/10/25 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-103 ) کاربردي  ( 1تکنولوژي الکترونیک  112

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-103/1 ) کاربردي  ( 1تکنولوژي الکترونیک  113

  1389/7/15  1389/7/10 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-103/1 ) کاربردي  ( 1 تکنولوژي الکترونیک 114

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-107/1 )کاربردي(تکنولوژي تحلیل و عیب یابی مدارات الجیک  115

  1389/9/25  1389/9/20 بیت مربیمرکز تر الکترونیک ITC-EL-110 ی اندازه گیري الکتریکی تکنولوژ 116

 1389/11/28 1389/11/23 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-110 ی اندازه گیري الکتریکی تکنولوژ 117

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-175 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 118

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-175 )رورزي در صنعتکا(تجربه اندوزي حرفه اي 119

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-175 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 120

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-175 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 121

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-205 ) تصویري(تکنولوژي مخابرات دیجیتالی  122

  1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-205 ) تصویري(تکنولوژي مخابرات دیجیتالی  123



 
  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-213 ایشگرهاي تصویرتکنولوژي ساختار و عیب یابی نم 124

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-215/1 تکنولوژي ضبط نوري و الکتریکی صدا و تصویر 125

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-218 اصول تعمیرات تلویزیونهاي دیجیتال 126

  1389/8/13   1389/8/8 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-219 سیستم هاي صوتی سالن ها مجتمع ها و محیط هاي صنعتی 127

 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-219 سیستم هاي صوتی سالن ها مجتمع ها و محیط هاي صنعتی 128

  1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-402/1 چند ل( ولوژي تحلیل و بررسی سوئیچ هاي نیمه هادي تکن 129

 1389/11/14  1389/11/9 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-402/1 چند ل( تکنولوژي تحلیل و بررسی سوئیچ هاي نیمه هادي  130

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی الکترونیک USP ITC-EL-405/1 مدارات اینورتر و تکنولوژي تحلیل و عیب یابی 131

  1389/3/20  1389/3/15 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-407 تکنولوژي کاربرد سوئیچها و کابرها در کنترل صنعتی  132

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-407 تکنولوژي کاربرد سوئیچها و کابرها در کنترل صنعتی  133

  1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-409/1  کاربرديACتکنولوژي کنترل الکترونیکی ماشین هاي  134

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی الکترونیک ITC-EL-409/1  کاربرديACتکنولوژي کنترل الکترونیکی ماشین هاي  135
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  1389/2/23  1389/2/11 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-166 پارچه سازي تزئینی 491

  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-167 مدلهاي پیچ و گره اي 492

   1389/2/9  1389/1/28 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-168 چهل تکه دوزي 493

  1389/8/13   1389/8/1 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-169 )پیشرفته-با دست(مردانه-کیف دوز زنانه 494

  1389/11/7  1389/11/2 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-173 دوخت لباسهاي کشی 495

 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-174 ) و دستکشژیپون،توري(قطعات همراه لباسهاي نامزدي و عروسی 496

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-175 آشنائی با فرهنگ اصطالحات صنایع دستی و طراحی و دخت 497



 
 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی راحی و دوختط ITC-SE-175 آشنائی با فرهنگ اصطالحات صنایع دستی و طراحی و دخت 498

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-176 تکنیک خالقیت در فن اوري مد 499

  1389/9/25  1389/9/13 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-177 ساخت گلهاي تزئینی لباس عروس 500

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-178 دازي،تعمیر و نگهداري چرخهاي الکترونیکی پیشرفتهنصب و راه ان 501

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-178 نصب و راه اندازي،تعمیر و نگهداري چرخهاي الکترونیکی پیشرفته 502

  1389/2/30  1389/2/25 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-178 ،تعمیر و نگهداري چرخهاي الکترونیکی پیشرفتهنصب و راه اندازي 503

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-178 نصب و راه اندازي،تعمیر و نگهداري چرخهاي الکترونیکی پیشرفته 504

  1389/2/16   1389/2/4 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-179 پیشرفته-دست دوخت کیفهاي چرمی با  505

   1389/4/3  1389/3/22 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-179 پیشرفته-دوخت کیفهاي چرمی با دست  506

   1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-181 حکاکی روي چرم  507

  1389/9/11  1389/8/29 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-181 حکاکی روي چرم  508

   1389/6/4  1389/5/23 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-183 )الگوهاي جادوئی(الگوهاي ویژه 509

 1389/11/21  1389/11/9 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-183 )الگوهاي جادوئی(الگوهاي ویژه 510

  1389/8/20   1389/8/8 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-184 اریگامی پارچه و لباس 511

  1389/7/22  1389/7/10 مرکز تربیت مربی طراحی و دوخت ITC-SE-187 چهل تکه دوزي پیشرفته 512

  1389/10/9  1389/9/27 مربیمرکز تربیت  طراحی و دوخت ITC-SE-187 چهل تکه دوزي پیشرفته 513

   1389/6/4  1389/5/23 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-201 1مبانی برق و الکترونیک خودرو  514

 1389/11/28 1389/11/16 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-201 1مبانی برق و الکترونیک خودرو  515

 1389/12/19  1389/12/7 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-202 2الکترونیک تخصصی خودرو 516

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-203 )دزدگیر( سیستم حفاظتی خودرو  517

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-203 )دزدگیر( سیستم حفاظتی خودرو  518



 
   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-203 )دزدگیر( سیستم حفاظتی خودرو  519

   1389/4/3  1389/3/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-206 سیستم هاي تهویه کولر خودرو  520

  1389/4/17  1389/4/12 ت مربیمرکز تربی فن آوري خودرو ITC-AT-206 سیستم هاي تهویه کولر خودرو  521

   1389/9/4  1389/8/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-206 سیستم هاي تهویه کولر خودرو  522

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-206 سیستم هاي تهویه کولر خودرو  523

  1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-210 تکنولوژي مالتی پلکس 524

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-210 تکنولوژي مالتی پلکس 525

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-210 تکنولوژي مالتی پلکس 526

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-301 )دیاگ( رایانه اي کار با دستگاه عیب یاب  527

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-301 )دیاگ( کار با دستگاه عیب یاب رایانه اي  528

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی روفن آوري خود ITC-AT-301 )دیاگ( کار با دستگاه عیب یاب رایانه اي  529

  1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-301 )دیاگ( کار با دستگاه عیب یاب رایانه اي  530

 1389/11/28 1389/11/23 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-301 )دیاگ( کار با دستگاه عیب یاب رایانه اي  531

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-303 سیستم فنربندي و تعلیق  532

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-303 سیستم فنربندي و تعلیق  533

  1389/1/26  1389/1/21 تربیت مربیمرکز  فن آوري خودرو CNG ITC-AT-305سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو  534

   1389/4/3  1389/3/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو CNG ITC-AT-305سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو  535

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو CNG ITC-AT-305سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو  536

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو CNG ITC-AT-305سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو سیستم  537

  1389/10/2  1389/9/27 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو CNG ITC-AT-305سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو  538

 1389/11/14  1389/11/9 مرکز تربیت مربی ن آوري خودروف CNG ITC-AT-305سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز خودرو  539



 
  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-306 سیستم انژکتوري بنزینی مقدماتی  540

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-306 سیستم انژکتوري بنزینی مقدماتی  541

   1389/9/4  1389/8/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-306 ستم انژکتوري بنزینی مقدماتی سی 542

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-306 سیستم انژکتوري بنزینی مقدماتی  543

  1389/3/20  1389/3/15 مرکز تربیت مربی روفن آوري خود ITC-AT-308 )پیشرفته ( سوخت رسانی انژکتوري تخصصی  544

  1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-308 )پیشرفته ( سوخت رسانی انژکتوري تخصصی  545

   1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-308 )پیشرفته ( سوخت رسانی انژکتوري تخصصی  546

 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-308 )پیشرفته ( سوخت رسانی انژکتوري تخصصی  547

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-308 )پیشرفته ( سوخت رسانی انژکتوري تخصصی  548

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-310 اري  و برنامه کنترل پایدABSسیستم ضد بلوك ترمز  549

  1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-310  و برنامه کنترل پایداري ABSسیستم ضد بلوك ترمز  550

  1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی دروفن آوري خو ITC-AT-310  و برنامه کنترل پایداري ABSسیستم ضد بلوك ترمز  551

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-310  و برنامه کنترل پایداري ABSسیستم ضد بلوك ترمز  552

   1389/5/7   1389/5/2 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-316 دیفرانسیل و پلوسها 553

  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-316 یل و پلوسهادیفرانس 554

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  555

  1389/2/30  1389/2/25 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  556

  1389/4/24  1389/4/19 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  557

  1389/8/13   1389/8/8 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  558

 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  559

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ECT-AL4 ITC-AT-317گیربکس اتوماتیک  560



 
   1389/3/6   1389/3/1 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-323 سیستم جرقه 561

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-323 سیستم جرقه 562

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو MANUEL2 ITC-AT-326گیربکس معمولی  563

  1389/7/15  1389/7/10 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو MANUEL2 ITC-AT-326گیربکس معمولی  564

  1389/8/27  1389/8/22 بیت مربیمرکز تر فن آوري خودرو MANUEL2 ITC-AT-326گیربکس معمولی  565

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-328 1برق خودرو 566

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-329 2برق خودرو 567

568 ESP &TCS 2سیستم کنترل لغزش و ترمزضد قفل    ITC-AT-330 1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی دروفن آوري خو  

569 ESP &TCS 2سیستم کنترل لغزش و ترمزضد قفل    ITC-AT-330 1389/9/11   1389/9/6 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو  

570 ESP &TCS 2سیستم کنترل لغزش و ترمزضد قفل    ITC-AT-330 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو 

571 ESP &TCS 2سیستم کنترل لغزش و ترمزضد قفل    ITC-AT-330 1389/12/5 1389/11/30 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو  

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-331 تعلیق و فنربندي زانتیا 572

  1389/11/7  1389/11/2 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-331 تعلیق و فنربندي زانتیا 573

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-332 موتور ملی- 2مولد قدرت تخصصی  574

   1389/9/4  1389/8/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-332 موتور ملی- 2مولد قدرت تخصصی  575

  1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-332 موتور ملی- 2مولد قدرت تخصصی  576

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-332 موتور ملی- 2مولد قدرت تخصصی  577

  1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-333 1مولد قدرت دیزلی  578

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-333 1مولد قدرت دیزلی  579

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-333 1مولد قدرت دیزلی  580

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-340 206تحلیل مدارات  581



 
   1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-340 206تحلیل مدارات  582

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-340 206تحلیل مدارات  583

  1389/9/11   1389/9/6 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-340 206تحلیل مدارات  584

  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-341 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند 585

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-341 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند 586

 1389/10/23 1389/10/18 کز تربیت مربیمر فن آوري خودرو ITC-AT-341 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند 587

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-400 1نقاشی خودرو 588

   1389/4/3  1389/3/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-400 1نقاشی خودرو 589

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-401 2نقاشی خودرو 590

  1389/9/11   1389/9/6 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-401 2نقاشی خودرو 591

 1389/11/14  1389/11/9 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-401 2نقاشی خودرو 592

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-410 1صافکاري  593

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-410 1صافکاري  594

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-411 2صافکاري  595

  1389/12/5 1389/11/30 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT-411 2صافکاري  596

  1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(زي حرفه ايتجربه اندو 597

   1389/4/3  1389/3/29 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 598

  1389/5/14   1389/5/9 مرکز تربیت مربی  آوري خودروفن ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 599

  1389/5/28  1389/5/23 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 600

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 601

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-AT--500 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 602



 

603 
دپارتمان نقشه (نقشه خوانی صنعتی رشته اتومکانیک با نرم افزار مکانیکال

 )کشی
ITC-AT-501 1389/8/20   1389/8/8 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو  

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-PE-005 )دپارتمان برق(کارگاه عمومی برق 604

  1389/7/15  1389/7/10 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو ITC-PE-005 )دپارتمان برق(کارگاه عمومی برق 605

 1389/11/21 1389/11/16 رکز تربیت مربیم فن آوري خودرو TC-IT-420 آشنائی با تجهیزات تعمیرگاهی 606

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی فن آوري خودرو TC-IT-420 آشنائی با تجهیزات تعمیرگاهی 607

  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 608

  1389/3/13   1389/3/1 مرکز تربیت مربی یفناوري آموزش ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 609

  1389/6/11  1389/5/30 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 610

   1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 611

  1389/8/20   1389/8/8 یت مربیمرکز ترب فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 612

 1389/10/16  1389/10/4 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 613

 1389/12/19  1389/12/7 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-103 عکاسی دیحیتال 614

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی HD ITC-AV-106کار با دوربین 615

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی HD ITC-AV-106کار با دوربین 616

  1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-109 تکنیک هاي هنري تصویربرداري 617

618 
 در استودیوهاي توانایی برنامه ریزي و اجراي روند تصویربرداري و کار

 تلویزیونی
ITC-AV-110 1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی  

619 
توانایی برنامه ریزي و اجراي روند تصویربرداري و کار در استودیوهاي 

 تلویزیونی
ITC-AV-110 1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی  

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-111  تدوینزیبایی شناسی تصویر و 620

  1389/8/13   1389/8/8 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-111 زیبایی شناسی تصویر و تدوین 621

 1389/11/14  1389/11/9 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-111 زیبایی شناسی تصویر و تدوین 622



 
  1389/6/18   1389/6/6 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی 2CS3 ITC-AV-116نرم افزار پریمیر پرو 623

  1389/1/26  1389/1/14 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-120 فیلم سازي 624

  1389/3/27  1389/3/15 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-120 فیلم سازي 625

   1389/7/1  1389/6/20 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-120 فیلم سازي 626

  1389/9/11  1389/8/29 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-120 فیلم سازي 627

  1389/12/5 1389/11/23 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-120 فیلم سازي 628

   1389/2/2  1389/1/28 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-203 ل کمک آموزشیآشنائی و کار با وسائ 629

   1389/9/4  1389/8/29 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 630

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 631

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 632

   1389/6/4  1389/5/23 مرکز تربیت مربی فناوري آموزشی ITC-AV-361 فتوشاپ 633

   1389/6/4  1389/5/23 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-DR-611 پیشرفتهsolidworkتحلیل و طراحی با  634

   1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-014  اجزاء ماشین  635

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-014/2 )یاتاقانها(اجزاء ماشین 636

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی ان سیماشین ابزار و سی  ITC-MA-027 اسپارك 637

  1389/7/15  1389/7/10 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-027 اسپارك 638

  1389/2/16   1389/2/4 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA  ITC-MA-041 طراحی قطعات سه بعدي در محیط  639

  1389/11/7 1389/10/25 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA  ITC-MA-041ات سه بعدي در محیط  طراحی قطع 640

 1389/11/28 1389/11/16 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA  ITC-MA-041 طراحی قطعات سه بعدي در محیط  641

  1389/3/13   1389/3/1 مرکز تربیت مربی ین ابزار و سی ان سیماش CATIA ITC-MA-042 ماشین کاري در محیط  642

  1389/7/29  1389/7/17 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-042 ماشین کاري در محیط  643



 
  1389/2/30  1389/2/25 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-046 وایرکات 644

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-046 اتوایرک 645

  1389/10/9  1389/10/4 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-048  تجهیزات اندازه گیري نوین و کنترل کیفیت 646

  1389/4/31  1389/4/26 مرکز تربیت مربی سیماشین ابزار و سی ان  CMM ITC-MA-051اندازه گیري توسط ماشین   647

  1389/8/13   1389/8/8 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CMM ITC-MA-051اندازه گیري توسط ماشین   648

  1389/9/18   1389/9/6 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA  ITC-MA-057طراحی سطوح پیچیده در محیط  649

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-071طراحی قالبهاي پالستیک و فلزي با  650

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-071طراحی قالبهاي پالستیک و فلزي با  651

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-072 ا ماشین هابچرخ دنده تراش تخصصی ب 652

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-072 چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب 653

 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی  سی ان سیماشین ابزار و ITC-MA-072 چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب 654

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-072 چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب 655

  1389/2/16  1389/2/11 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-075 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 656

  1389/5/14   1389/5/9 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-075 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 657

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-075 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 658

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-075 )کارورزي در صنعت(ه اندوزي حرفه ايتجرب 659

  1389/10/2  1389/9/27 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-076 تعمیر و نگهداري ماشین تراش 660

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی ر و سی ان سیماشین ابزا ITC-MA-077 تعمیر و نگهداري فرز 661

  1389/3/20  1389/3/15 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-078 1ابزار تیزکنی 662

  1389/11/7  1389/11/2 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-078 1ابزار تیزکنی 663

  1389/4/24  1389/4/19 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-081 ل فاگورتراش سی ان سی کنتر 664



 
  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-081 تراش سی ان سی کنترل فاگور 665

 1389/11/28 1389/11/23 یت مربیمرکز ترب ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-081 تراش سی ان سی کنترل فاگور 666

  1389/8/27  1389/8/22 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-082 1قالبسازي 667

   1389/5/7   1389/5/2 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-088 1تراش تخصصی  668

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی ان سیماشین ابزار و سی  ITC-MA-093 1عملیات حرارتی  669

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-100 )اپراتوري و برنامه نویسی( سیستم کنترل فانوك1/2فرز سی ان سی سط 670

671 
برنامه نویسی و اجراي برنامه ( سیستم کنترل فانوك2/2فرز سی ان سی سطح

 CNC دستگاهبا
ITC-MA-101 1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی  

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-102 )اپراتوري و برنامه نویسی( سیستم کنترل فانوك1/2سطح cncتراش  672

673 
برنامه نویسی و اجراي برنامه با (ك سیستم کنترل فانو2/2سطح cncتراش 

 )CNCدستگاه 
ITC-MA-103 1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی  

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-104 )اپراتوري و برنامه نویسی( سیستم کنترل زیمنس1/3سطح cncتراش  674

675 
برنامه نویسی و اجراي برنامه با ( سیستم کنترل زیمنس2/3سطح cncتراش 

 )CNCدستگاه 
ITC-MA-105 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی 

676 
نرم ( طراحی و برنامه ریزي با کامپیوتر1/5سطح CNCتراش 

 )SHOPTURNافزار
ITC-MA-106 1389/6/25  1389/6/20 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی  

677 
 برنامه نویسی و اجراي برنامه با دستگاه 2/5سطحCNCتراش 

CNC) سیستم کنترل زیمنس با نرم افزارSHOPTURN( 
ITC-MA-107 1389/11/21 1389/11/16 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی 

678 
نرم افزار (ا کامپیوتر طراحی و برنامه نویسی ب1/5سطح CNCفرز 

SHOPMILL( 
ITC-MA-108 1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی   

679 
سیستم کنترل  (CNC  برنامه نویسی واجرا با دستگاه 2/5سطح CNCفرز 

 )SHOPMILLزیمنس با نرم افزار 
ITC-MA-109 1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی  

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-112طراحی قالبهاي دایکاست در محیط نرم افزار  680

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-113تحلیل تنش مهندسی در محیط نرم افزار  681

  1389/1/19  1389/1/14 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-114طراحی قطعات ورقی شکل در محیط نرم افزاري  682



 
 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی CATIA ITC-MA-114طراحی قطعات ورقی شکل در محیط نرم افزاري  683

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-115  و ساخت خودرو تک سرنشینطراحی 684

  1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-116 نانو و کاربرد آن در صنایع 685

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی ی ان سیماشین ابزار و س ITC-MA-116 نانو و کاربرد آن در صنایع 686

   1389/9/4  1389/8/29 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-117 طراحی و ساخت پرس ضربه اي 687

  1389/12/5 1389/11/30 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-118 ساخت توربین-انرژي هاي نو 688

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-119 )مقدماتی(نترل کیفیت در مکانیک ک 689

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-47/1 طراحی پروژه 690

 1389/12/19 1389/12/14 مربیمرکز تربیت  ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-47/1 طراحی پروژه 691

  1389/7/29  1389/7/17 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-MA-500 نقشه خوانی صنعتی رشته ماشین ابزار با نرم افزار مکانیکال 692

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی ماشین ابزار و سی ان سی ITC-PE-005 کارگاه عمومی برق 693

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 694

   1389/2/9   1389/2/4 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 695

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی ي پایهمهارتها ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 696

   1389/3/6   1389/3/1 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 697

  1389/4/10   1389/4/5 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 698

  1389/7/15  1389/7/10 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 ئی و کار با وسائل کمک آموزشیآشنا 699

  1389/7/29  1389/7/24 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 700

  1389/8/13   1389/8/8 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 701

  1389/9/11   1389/9/6 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 702

 1389/10/16 1389/10/11 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-203 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی 703



 
  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 ه مطلبروشهاي ارائ 704

  1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 705

  1389/7/22  1389/7/17 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 706

  1389/8/20  1389/8/15 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 ائه مطلبروشهاي ار 707

  1389/9/18  1389/9/13 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 708

 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-AV-204 روشهاي ارائه مطلب 709

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-128 سی عمومیروانشنا 710

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-128 روانشناسی عمومی 711

  1389/3/13   1389/3/8 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-129 روانشناسی کار 712

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-129 روانشناسی کار 713

  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-129 روانشناسی کار 714

  1389/1/26  1389/1/21 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-130 مدیریت آموزشی 715

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-130 مدیریت آموزشی 716

   1389/7/1  1389/6/27 مرکز تربیت مربی مهارتهاي پایه ITC-PD-130 مدیریت آموزشی 717
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 1389/11/14  1389/11/9 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران CATIA ITC-DR-615طراحی و مدلسازي سطوح پیشرفته با 824

  1389/8/27  1389/8/22 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-631  اتصاالت دائمی در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی  825



 
   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-632  اصول اندازه گذاري در نقشه کشی صنعتی  826

827 
تصاالت موقت در صنعت و اصول ترسیم تصاویر اجرائی مطابق استاندارد  ا

 Isoجهانی 
ITC-DR-633 1389/4/17  1389/4/12 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران  

  1389/3/27  1389/3/22 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-634  اصول هندسه ترسیمی  828

 1389/12/12 1389/11/30 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-636  مسطح و کاربرد آنها در صنعت  گسترش و برخورد اجسام 829

 1389/11/28 1389/11/23 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-637  نقشه خوانی جامع قالبهاي فلزي به کمک کامپیوتر 830

 1389/10/30 1389/10/25 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ISO286 ITC-DR-641 تلرانسها و انطباقات براساس  831

  1389/1/19  1389/1/14 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ISO, DIN ITC-DR-643 جداول و استانداردهاي طراحی  832

 1389/10/16  1389/10/4 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-644 )اجرائی( اصول نقشه کشی صنعتی پیشرفته  833

  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-648 شناخت و طراحی اجزا ماشین مقدماتی 834

  1389/4/24  1389/4/19 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-657 2010طراحی و مدلسازي با اتوکد پیشرفته 835

 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-657 2010با اتوکد پیشرفتهطراحی و مدلسازي  836

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-900 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 837

   1389/5/7   1389/5/2 مرکز تربیت مربی شی و عمراننقشه ک ITC-DR-900 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 838

   1389/8/6   1389/8/1 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-900 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 839

 1389/10/23 1389/10/18 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-DR-900 )کارورزي در صنعت(تجربه اندوزي حرفه اي 840

 1389/12/19 1389/12/14 مرکز تربیت مربی نقشه کشی و عمران ITC-PE-005 کارگاه عمومی برق 841

   1389/7/8   1389/7/3 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-104  نقشه کشی و نقشه خوانی استانداردهاي هیدرولیک و پنیوماتیک  842

  1389/2/23  1389/2/18 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-105 یته صنعتی و کارگاه  الکتریس 843

  1389/5/21  1389/5/16 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-105  الکتریسیته صنعتی و کارگاه  844

  1389/9/25  1389/9/20 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-105  الکتریسیته صنعتی و کارگاه  845

 1389/12/12  1389/12/7 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-105  الکتریسیته صنعتی و کارگاه  846



 
  1389/7/29  1389/7/17 ت مربیمرکز تربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-111 1 هیدرولیک  847

  1389/8/20   1389/8/8 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-112  الکتروهیدرولیک  848

  1389/9/11  1389/8/29 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-113  2 هیدرولیک و الکتروهیدرولیک  849

  1389/10/9  1389/9/27 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-114 ماتیک و الکتروپنیوماتیک  پنو 850

 1389/10/30 1389/10/18 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-117  طراحی و کاربرد سیستم هاي هیدرولیک در ماشین هاي راهداري و راهسازي  851

 1389/11/21  1389/11/9 مرکز تربیت مربی پنوماتیک و ابزاردقیق, هیدرولیک  ITC-HP-118  طراحی و کاربرد سیستم هاي پنیوماتیک  در ماشین هاي راهداري و راهسازي  852

 1389/12/12 1389/11/30 مرکز تربیت مربی اتیک و ابزاردقیقپنوم, هیدرولیک  ITC-HP-121 نرم افزارهاي کاربردي کنترل و طراحی سیستم هاي هیدرولیک و پنیوماتیک  853

 


