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

1397/04/06 1397/04/02 15
- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 1

1397/04/06 1397/04/02 15
راه اندازی و عیب یابی تصفیه خانه با عینک 

واقعیت مجازی
ITC-EL-901/4 الکترونیک 2

1397/04/05 1397/04/02 15 آبگرمکن های خورشیدی ITC-IN-143
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
3

1397/04/05 1397/04/02 15 1كولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
4

1397/04/13 1397/04/02 10 Level IIبازرسی جوش بروش التراسونیک  ITC-WE-056/1 جوشکاری 5

1397/04/06 1397/04/02 12
لحیم كاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری 6

1397/04/13 1397/04/02 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 7

1397/04/06 1397/04/02 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
8

1397/04/06 1397/04/02 18
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت 

صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
9

1397/04/06 1397/04/02 15 ( 1 )كاربرد نرم افزاركامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
10

1397/04/06 1397/04/02 12 حجم سازی ITC-WO-084
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
11

1397/04/05 1397/04/02 12 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
12

1397/04/05 1397/04/02 10 (مقدماتی)رنگ كاری در صنایع چوب  ITC-WO-533
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
13

1397/04/06 1397/04/02 15
غیر )مواد و مصالح در طراحی داخلی

(مجازی- حضوری
ITC-WO-565

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
14

1397/04/06 1397/04/02 15
- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 15

1397/04/05 1397/04/02 15
كاربرد متر لیزری در صنعت عمران و 

ساختمان
ITC-UB-414 صنایع ساختمان 16

1397/04/13 1397/04/02 20
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان كهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
17

1397/04/13 1397/04/02 17
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان لرستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
18

1397/04/05 1397/04/02 17 IMSسیستم مدیریت یکپارچه ITC-PD-317
علوم تربیتی و 

كارآفرینی
19

1397/04/06 1397/04/02 10 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 20

(1397تیر ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1397/04/06 1397/04/02 15
طراح و توسعه دهنده مدیریت 

مقدماتی (Wordpress)محتوا
ITC-IT-943 ITفناوری اطالعات 21

1397/04/06 1397/04/02 10 HTMLكد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 22

1397/04/06 1397/04/02 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 23

1397/04/06 1397/04/02 15 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی 24

1397/04/05 1397/04/02 10 الکترونیک كاربردی ITC- AT- 430 25 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 15 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 26 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 15 1برق خودرو ITC-AT-328 27 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 15
 )سوخت رسانی انژكتوری تخصصی 

(پیشرفته 
ITC-AT-308 28 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 15 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 29 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 12 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 30 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 18 پیوند درختان میوه ITC-FO-024 كشاورزی 31

1397/04/06 1397/04/02 10 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار  32

1397/04/13 1397/04/09 15
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل 

(مجازی- غیرحضوری)و تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 33

1397/04/13 1397/04/09 11
adobe Captivativeاجرا در ) مقدماتی

(استان بوشهر
ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات 34

1397/04/13 1397/04/09 15
- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری

(مجازی
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 35

1397/04/13 1397/04/09 15
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 36

1397/04/12 1397/04/09 12 آنالیز گازهای خروجی اگزوز ITC-AT-304 37 دی9فناوری خودرو 

1397/04/12 1397/04/09 15 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456 38 دی9فناوری خودرو 

1397/04/12 1397/04/09 15 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 39 دی9فناوری خودرو 

1397/04/14 1397/04/11 20
حفاظت و ایمنی عمومی در محیط 

(پیش نیاز برای كلیه رشته ها و مشاغل)كار
ITC-HS-001

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
40

1397/04/14 1397/04/11 11

بررسی و راه اندازی ایستگاه- مکاترونیک

-Pick& Place Mechatronicsكاری

Pick&Place Station
ITC-EL-817/5 الکترونیک 41

1397/04/14 1397/04/11 11 بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکی ITC-IN-195
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
42



1397/04/14 1397/04/11 11 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073/1 جوشکاری 43

1397/04/14 1397/04/11 14
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری 44

1397/04/14 1397/04/11 15 ( 2 )كاربرد نرم افزاركامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
45

1397/04/14 1397/04/11 18 (گوینه بافی)گلیم پارچه ای ITC-SE-261
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
46

1397/04/14 1397/04/11 18 (سوزن بافت)گیپوردوزی سنتی  ITC-SE-211
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
47

1397/04/14 1397/04/11 12 زیورآالت ایران ITC-WO-089
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
48

1397/04/14 1397/04/11 15 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 49

1397/04/14 1397/04/11 15 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 50

1397/04/14 1397/04/11 13 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی 51

1397/04/21 1397/04/16 15

مبانی برق و الکترونیک برای مربیان 

-غیر حضوری)(تاسیسات ، صنایع و مکانیک

( مجازی

ITC-EL-910/3 الکترونیک 52

1397/04/20 1397/04/16 6
اجرا در )رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه

(استان اصفهان
ITC-LO-003 صنایع نساجی 53

1397/04/27 1397/04/23 5
اجرا )بافت پارچه با دستگاه ماكویی و رایپر

(در استان اصفهان
ITC-LO-005 صنایع نساجی 54

1397/05/03 1397/04/30 20
بهداشت و سالمت عمومی در محیط 

(پیش نیاز برای كلیه رشته ها و مشاغل)كار
ITC-HS-002

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
55

1397/05/03 1397/04/30 12
جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 

(T.S.St.3 )
ITC-WE-046 جوشکاری 56

1397/05/10 1397/04/30 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 57

1397/05/03 1397/04/30 15
- غیر حضوری )سبکهای دكوراسیون داخلی

(مجازی
ITC-WO-562

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
58

1397/05/03 1397/04/30 12 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
59

1397/05/03 1397/04/30 15 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان 60

1397/05/03 1397/04/30 15

 در Googel Earthكاربرد نرم افزار 

- غیرحضوری )عمران و نقشه برداری

(مجازی

ITC-UB-411 صنایع ساختمان 61

1397/05/03 1397/04/30 5
اجرا در )بافت پارچه با دستگاه ایرجت

(استان اصفهان
ITC-LO-006 صنایع نساجی 62

1397/05/03 1397/04/30 20
اجرا در استان ) كارآفرینی مقدماتی 

(آذربایجانشرقی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
63

1397/05/03 1397/04/30 20 (مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط كار  ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

كارآفرینی
64

1397/05/10 1397/04/30 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

كارآفرینی
65



1397/05/03 1397/04/30 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 66

1397/05/03 1397/04/30 15 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 67

1397/05/03 1397/04/30 12 HDكار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی 68

1397/05/02 1397/04/30 18 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 كشاورزی 69

1397/05/03 1397/04/30 10
 سیستم كنترل 1/2فرز سی ان سی سطح

(اپراتوری و برنامه ریزی)فانوک
ITC-MA-100 CNCماشین ابزار  70

1397/05/03 1397/04/30 10
نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم 

Catiaافزار
ITC-MA-132 CNCماشین ابزار  71

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1397/04/02
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی برروی 

(ModuleE5-1)فوالدكربنی ساده
ITC-WE-010 جوشکاری

1397/04/02 ITC-FL-337 فنی و عمومی انگلیسی2مکالمه  زبانهای خارجی

1397/04/02 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/04/02
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

كشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان

1397/04/02 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

1397/04/02 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی

1397/04/02
تعمیر سیستم تعلیق و ترمز كامیونت 

FAW
ITC-AT-567

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/04/02 برق خودروهای تجاری مقدماتی ITC-AT-494
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/04/02
Cad/Cam( ماشینکاری با نرم افزار

Power Mill )
ITC-MA-129 CNCماشین ابزار 

1397/04/30 Level IIبازرسی جوش بروش رادیوگرافی  ITC-WE-062 جوشکاری

1397/04/11
تکنولوژی مجازی سازی 

(Hyper-V)مایکروسافت
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات

1397/04/11 2الکترونیک كاربردی  ITC-AT-612
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1397/04/11 1مکانیک عمومی  ITC-MA-001/1 CNCماشین ابزار 

تاریخ پایان

1397/04/13

1397/05/10

1397/04/14

 به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل 1397الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در تیر ماه 

نمی شود

1397/04/14

1397/04/14

1397/04/13

1397/04/06

1397/04/06

1397/04/06

1397/04/06

1397/04/05

1397/04/05

1397/04/05



1397/04/30 وركشاپ فن آوری اطالعات ITC-FL-553 زبانهای خارجی

1397/04/30 پرسپکتیو و كروكی ITC-UB-406 صنایع ساختمان

1397/04/30 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 1397/05/03فناوری آموزشی

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1397/05/02

1397/05/03


