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

1397/11/09 1397/11/06 11 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 1

1397/11/09 1397/11/06 10
 ELECTRICALکاربرد نرم افزار

AUTOCAD
ITC-EL-307 الکترونیک 2

1397/11/09 1397/11/06 15 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 3

1397/11/09 1397/11/06 14 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور ITC-PE-229 برق 4

1397/11/09 1397/11/06 15
 در طراحی سیستم های PV Systنرم افزار

خورشیدی فتوولتائیک
ITC-EL-905/4 برق 5

1397/11/09 1397/11/06 10 سیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب ITC-IN-066
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
6

1397/11/09 1397/11/06 15
روی لوله  (Soldering)لحیم کاری نرم قلع

های مسی
ITC-IN-208

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
7

1397/11/09 1397/11/06 12 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 8

1397/11/09 1397/11/06 18 الگوساز و دوخت لباس کار ITC-SE-358
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
9

1397/11/09 1397/11/06 18 (مقدماتی )پلیوار دوز بلوچ ITC-SE-333
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
10

1397/11/09 1397/11/06 12 (قالب گیری با گچ)حجم سازی مقدماتی ITC-WO-044
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
11

1397/11/16 1397/11/06 11 ساخت پروژه ITC-WO-573
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
12

1397/11/09 1397/11/06 12 طراحی و ساخت جعبه چوبی ITC-WO-118
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
13

1397/11/10 1397/11/06 20 (اجرا در استان اصفهان) کارآفرینی مقدماتی  ITC-PD-206
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
14

1397/11/10 1397/11/06 20
اجرا در استان خراسان ) کارآفرینی مقدماتی 

(رضوی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
15

1397/11/10 1397/11/06 20 (اجرا در استان قم) کارآفرینی مقدماتی  ITC-PD-206
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
16

1397/11/10 1397/11/06 20
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان هرمزگان
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
17

1397/11/17 1397/11/06 23
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان اذربایجان غربی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
18

1397/11/17 1397/11/06 24
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
19

1397/11/09 1397/11/06 13 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 20

1397/11/09 1397/11/06 10 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات 21

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



1397/11/09 1397/11/06 10
برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم 

استودیویی
ITC-AV-365 فناوری آموزشی 22

1397/11/09 1397/11/06 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 23

1397/11/09 1397/11/06 10 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456
 9فناوری خودرو 

دی
24

1397/11/09 1397/11/06 12 سیستم تعلیق و فرمان ITC-AT-565
 9فناوری خودرو 

دی
25

1397/11/09 1397/11/06 14
فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد 

کودهای شیمیایی
ITC-FO-069 کشاورزی 26

1397/11/09 1397/11/06 10
طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم افزار 

Catia
ITC-MA-131 CNCماشین ابزار  27

1397/11/09 1397/11/06 20
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-001

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
28

1397/11/17 1397/11/13 20
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 29

1397/11/16 1397/11/13 12
 در مدیریت PLCسیستم های کنترل منطقی 

 Plc Station inمنابع آب و تصفیه خانه ها
ITC-EL-901/5 الکترونیک 30

1397/11/16 1397/11/13 15 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق 31

1397/11/16 1397/11/13 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 32

1397/11/16 1397/11/13 14 ITC-IN-014 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
33

1397/11/16 1397/11/13 10
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

(Module M4-2 )مگ 
ITC-WE-025/2 جوشکاری 34

1397/11/16 1397/11/13 15 مونتاز قطعات ITC-WE-076 جوشکاری 35

1397/11/16 1397/11/13 18 الگوساز و دوخت لباس کار ITC-SE-358
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
36

1397/11/16 1397/11/13 14 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
37

1397/11/16 1397/11/13 12 اتصاالت چوبی ITC-WO-571
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
38

1397/11/16 1397/11/13 12 (حجم سازی با خمیر کاغذ)پاپیه ماشه ITC-WO-039
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
39

1397/11/17 1397/11/13 15
غیر - مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت

(حضوری
ITC-DR-641/1 صنایع ساختمان 40

1397/11/16 1397/11/13 14 اصول بهداشت در صنایع غذایی ITC-FI-004 صنایع غذایی 41

1397/11/16 1397/11/13 20 (مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار  ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
42

1397/11/17 1397/11/13 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(اجرا در استان چهارمحال وبختیاری)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
43

1397/11/17 1397/11/13 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(اصفهان
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
44



1397/11/17 1397/11/13 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(هرمزگان
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
45

1397/11/17 1397/11/13 20
اجرا در استان )(5s)نظام آراستگی محیط 

(تهران
ITC-PD-202

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
46

1397/11/16 1397/11/13 12 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 47

1397/11/16 1397/11/13 12 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی ITC-IT-1003 ITفناوری اطالعات 48

1397/11/17 1397/11/13 10
تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری 

الین
ITC-AV-369 فناوری آموزشی 49

1397/11/17 1397/11/13 15 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 50

1397/11/16 1397/11/13 15
مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری 

خودروهای هیوندا و کیا
ITC-AT-637

 9فناوری خودرو 

دی
51

1397/11/16 1397/11/13 13 طب سنتی پیشرفته ITC-FO-202 کشاورزی 52

1397/11/16 1397/11/13 10 1تراش تخصصی  ITC-MA-088 CNCماشین ابزار  53

1397/11/16 1397/11/13 12
پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

(برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
54

1397/12/01 1397/11/27 20
-غیر حضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن

( مجازی
ITC-EL-603/1 الکترونیک 55

1397/11/30 1397/11/27 15 LOGO ITC-PE-023 برق 56

1397/11/30 1397/11/27 15 PLC-S7-1200مقدماتی ITC-PE-431 برق 57

1397/11/30 1397/11/27 15 (فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها  ITC-PE-014 برق 58

1397/11/30 1397/11/27 10 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ITC-IN-172
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
59

1397/11/30 1397/11/27 15 کولرهای گازی اینورتری ITC-IN-171
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
60

1397/11/30 1397/11/27 12 ( TAL3)جوشکاری الومینیوم با فرآیند تیگ ITC-WE-040/1 جوشکاری 61

1397/11/30 1397/11/27 10 A-1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410/1 زبانهای خارجی 62

1397/11/30 1397/11/27 17 الگوساز و دوخت لباس کار ITC-SE-358
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
63

1397/11/30 1397/11/27 18 بافنده ترکیبی قالی و گلیم ITC-SE-262
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
64

1397/11/30 1397/11/27 12 بازشناسی طرحهای سنتی ITC-WO-099
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
65

1397/11/30 1397/11/27 10
تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت 

چوب
ITC-WO-519

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
66

1397/11/30 1397/11/27 12 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
67



1397/11/30 1397/11/27 11
 Arc 10.4(Map Gisآموزش نرم افزار 

(مقدماتی
ITC-UB-427 صنایع ساختمان 68

1397/12/01 1397/11/27 15
- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 69

1397/12/01 1397/11/27 20
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان مرکزی
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
70

1397/11/30 1397/11/27 20 (مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار  ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
71

1397/12/08 1397/11/27 24 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
72

1397/12/01 1397/11/27 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(خراسان رضوی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
73

1397/11/30 1397/11/27 18 بازاریابی ITC-PD-706
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
74

1397/11/30 1397/11/27 10
 Vsphere5مدیریت سرویسهای مجازی سازی

(مقدماتی)
ITC-IT-330/1 ITفناوری اطالعات 75

1397/11/30 1397/11/27 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 76

1397/11/30 1397/11/27 11 برق خودروی تخصصی زانتیا ITC-AT-481
 9فناوری خودرو 

دی
77

1397/12/01 1397/11/27 10 ZF(دستی  )تعمیر گیربکس معمولی  ITC-AT-531
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
78

1397/11/30 1397/11/27 15 سیستم نشاندهنده های خودرو ITC-AT-208
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
79

1397/11/30 1397/11/27 17 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی ITC-FO-071/1 کشاورزی 80

1397/11/30 1397/11/27 13 برنامه ریز تور گردشگری ITC-HT-011
هتلداری و 

گردشگری
81

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1397/11/06 ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا با نور ITC-IN-131
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/11/06 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1397/11/06 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان

1397/11/06
کاربرد اجرای دیوارهای سبک و عایق 

ساختمانی
ITC-UB-433 صنایع ساختمان

1397/11/06
MCSA:Installing and Configuring 

Windows Server 2012
ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات

1397/11/06 سیستم تعلیق و ترمز خودروی سابرنیا ITC-AT-631
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/06 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/09

1397/11/09

1397/11/09

1397/11/09

1397/11/09

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

نمی شود

تاریخ پایان

1397/11/09

1397/11/09



1397/11/06 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/06 پنوماتیک پیشرفته ITC-AT-583
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/11/06 اصول طراحی ، احداث و نگهداری باغات میوه ITC-FO-886 کشاورزی

1397/11/13 MATLABتحلیل ماشین با نرم افزار  ITC-PE-032 برق

1397/11/13 آبگرمکن های خورشیدی ITC-IN-143
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/11/13
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری

1397/11/13 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی

1397/11/13
طراحی کابینت کالسیک ممبران با نرم افزار 

کچین دراو
ITC-WO-117

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1397/11/13 اجرای طاق و قوس آجری ITC-UB-436 صنایع ساختمان

1397/11/13 نرم افزار لومیون ITC-UB-360 صنایع ساختمان

1397/11/13 حقوق و دستمزد ITC-PD-703
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1397/11/13 آشنایی و کار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی

1397/11/13 تبلیغاتی- عکاسی صنعتی  ITC-AV-370 فناوری آموزشی

1397/11/13 الکترونیک کاربردی ITC- AT- 430
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/13 سیستم تعلیق و ترمز خودروی چری ITC-AT-630
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/13 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301
 9فناوری خودرو 

دی

1397/11/13 سیستم های جرقه معمولی ITC-AT-311
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/11/13 ورمی کمپوست ITC-FO-800 کشاورزی

1397/11/27 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/11/27 شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها ITC-WE-051 جوشکاری

1397/11/27 آزمایشگاه تکنولوژی بتن ITC-UB-385/1 صنایع ساختمان

1397/11/27 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات

1397/11/27 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی

1397/11/27 عکاسی معماری ITC-AV-371 فناوری آموزشی

1397/11/30

1397/11/30

1397/11/30

1397/11/30

1397/11/30

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/30

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/09

1397/11/09

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/16

1397/11/09


