
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1396/11/11 1396/11/07 15
- غیر حضوری )اپتو الکترونیک و فتونیک

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 1

1396/11/10 1396/11/07 10
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

دیزاینرپیشرفته
ITC-EL-302/3 الکترونیک 2

1396/11/11 1396/11/07 15 A مقدماتی PLC(اجرا در استان گلستان) ITC-PE-020/1 برق 3

1396/11/11 1396/11/07 14 PLC\پیشرفته ITC-PE-411 برق 4

1396/11/10 1396/11/07 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 5

1396/11/10 1396/11/07 15 بررسی و راه اندازی تابلوهای سافت استارتر ITC-PE-430 برق 6

1396/11/10 1396/11/07 15
سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 

1
ITC-IN-047

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
7

1396/11/10 1396/11/07 11 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
8

1396/11/10 1396/11/07 12 اتصاالت چوبی ITC-WO-571
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
9

1396/11/11 1396/11/07 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
10

1396/11/11 1396/11/07 15
غیر )مواد و مصالح در طراحی داخلی

(مجازی- حضوری
ITC-WO-565

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
11

1396/11/11 1396/11/07 15 (مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر ITC-SE-266 طراحی و دوخت 12

1396/11/11 1396/11/07 18 کالژ سوزن بافت ITC-SE-260 طراحی و دوخت 13

1396/11/11 1396/11/07 18 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1 طراحی و دوخت 14

1396/11/18 1396/11/07 23 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
15

1396/11/18 1396/11/07 19
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(کاشان- در استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
16

1396/11/18 1396/11/07 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان اصفهان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
17

1396/11/18 1396/11/07 23
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان جنوبی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
18

1396/11/18 1396/11/07 20
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان خراسان رضوی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
19

1396/11/18 1396/11/07 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
20

1396/11/18 1396/11/07 19
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان گیالن
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
21

1396/11/18 1396/11/07 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان لرستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
22

(1396بهمن ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1396/11/18 1396/11/07 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان هرمزگان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
23

1396/11/18 1396/11/07 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان همدان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
24

1396/11/11 1396/11/07 20
اجرا در  )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
25

1396/11/10 1396/11/07 20 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
26

1396/11/11 1396/11/07 15
MTCNA: MikroTik Certified

Network Associate
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات 27

1396/11/11 1396/11/07 15 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات 28

1396/11/11 1396/11/07 15
تکنولوژی مجازی سازی 

(Hyper-V)مایکروسافت
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات 29

1396/11/11 1396/11/07 9 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی 30

1396/11/11 1396/11/07 12 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته ITC-AV-406 فناوری آموزشی 31

1396/11/10 1396/11/07 15 سیستم های برقی خودروهای کیا و هیوندا ITC-AT-425 32 دی9فناوری خودرو 

1396/11/11 1396/11/07 10
مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-610

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
33

1396/11/11 1396/11/07 18 آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای ITC-FO-150/1 کشاورزی 34

1396/11/11 1396/11/07 18
آشنایی با بستر های کاشت قارچ های 

خوراکی
ITC-FO-070/1 کشاورزی 35

1396/11/11 1396/11/07 12 1ابزار تیزکنی ITC-MA-078 CNCماشین ابزار  36

1396/11/18 1396/11/14 12 PLC-STEP7-1200 ITC-EL-549 الکترونیک 37

1396/11/18 1396/11/14 15
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 38

1396/11/18 1396/11/14 10 (2STMسری ) پیشرفتهARMمیکروکنترلر ITC-EL-523/3 الکترونیک 39

1396/11/17 1396/11/14 15 سیستم اعالم حریق ITC-PE-205 برق 40

1396/11/17 1396/11/14 15
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق 41

1396/11/17 1396/11/14 15
کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 

AC
ITC-PE-407 برق 42

1396/11/17 1396/11/14 15 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
43

1396/11/17 1396/11/14 15 بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکی ITC-IN-195
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
44



1396/11/17 1396/11/14 10
راه اندازی کمپرسورهای برودتی و تهویه 

مطبوع
ITC-IN-164

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
45

1396/11/18 1396/11/14 10 آماده سازی قطعات برای جوشکاری ITC-WE-074 جوشکاری 46

1396/11/18 1396/11/14 11
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری 47

1396/11/18 1396/11/14 12 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
48

1396/11/17 1396/11/14 12 1کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
49

1396/11/18 1396/11/14 15 sketchupطراحی معماری با نرم افزار  ITC-UB-227 صنایع ساختمان 50

1396/11/18 1396/11/14 15 کاشی کاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان 51

1396/11/18 1396/11/14 18 ITC-FI-005 در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی  صنایع غذایی 52

1396/11/18 1396/11/14 17 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1 طراحی و دوخت 53

1396/11/18 1396/11/14 18
اجرا در استان )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(یز
ITC-SE-332 طراحی و دوخت 54

1396/11/25 1396/11/14 24
اجرا )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(در استان آذربایجان شرقی
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
55

1396/11/17 1396/11/14 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
56

1396/11/17 1396/11/14 20 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
57

1396/11/18 1396/11/14 15 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 58

1396/11/18 1396/11/14 15
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 59

1396/11/17 1396/11/14 15 (دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-203 60 دی9فناوری خودرو 

1396/11/18 1396/11/14 18 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک ITC-FO-060/1 کشاورزی 61

1396/11/18 1396/11/14 18 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی ITC-FO-071/1 کشاورزی 62

1396/11/17 1396/11/14 12 نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  63

1396/11/25 1396/11/21 11 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
64

1396/11/25 1396/11/21 12
 )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(مقدماتی 
ITC-WO-512

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
65



1396/11/25 1396/11/21 20
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مقدماتی
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
66

1396/11/25 1396/11/23 12
تحلیل المان محدود به کمک نرم 

ABAQUSافزار
ITC-MA-140 CNCماشین ابزار  67

1396/11/30 1396/11/28 15 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 68

1396/12/09 1396/11/28 12 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073 جوشکاری 69

1396/12/02 1396/11/28 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
70

1396/12/02 1396/11/28 11
کاربرد متر لیزری در صنعت عمران و 

ساختمان
ITC-UB-414 صنایع ساختمان 71

1396/12/02 1396/11/28 10
کارور مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-609

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
72

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/11/07
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

ModuleM2مگ 
ITC-WE-023 جوشکاری

1396/11/07 E1جوشکاری قططعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-078 جوشکاری

1396/11/07 گچ کاری ساختمان ITC-UB-363 صنایع ساختمان

1396/11/07

 AUTOCAD LANDکاربرد نرم افزار 

DEVELOPMENT در راه سازی و 

(مقدماتی)نقشه برداری مسیر 

ITC-UB-259 صنایع ساختمان

1396/11/07
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان

1396/11/07 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات

1396/11/07 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

1396/11/07 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی

1396/11/07
 و برنامه ABSسیستم ضد بلوك ترمز 

کنترل پایداری
ITC-AT-310  دی9فناوری خودرو 

1396/11/07 (موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا ITC-AT-523  دی9فناوری خودرو 

1396/11/07 206سیستم ترمز و تعلیق پژو  ITC-AT-514  دی9فناوری خودرو 

1396/11/07
سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای 

کیاوهیوندا
ITC-AT-427  دی9فناوری خودرو 

1396/11/07 نقشه خوانی در خودرو ITC-AT-503  دی9فناوری خودرو 

1396/11/07 FAWبرق خودروهای  ITC-AT-528
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1396/11/07
برنامه نویسی با نرم 5/1سطح CNCفرز

Shop Millافزار
ITC-MA-108 CNCماشین ابزار 

1396/11/14 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درك و فیلم  زبانهای خارجی

1396/11/14
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه 

جوش
ITC-UB-218 صنایع ساختمان

1396/11/18

1396/11/10

1396/11/10

1396/11/11

1396/11/17

1396/11/18

1396/11/18

1396/11/11

1396/11/11

1396/11/10

1396/11/11

 به علت به حد 1396الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل دربهمن ماه 

نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1396/11/11

1396/11/11

1396/11/10

1396/11/10

1396/11/10

1396/11/10



1396/11/14
- FDMنمونه سازی سریع با تکنولوژی 

مقدماتی
ITC-UB-422 صنایع ساختمان

1396/11/14 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/11/14 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی

1396/11/14 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی

1396/11/14 سیستم فرمان و زوایان چرخ ITC-AT-307  دی9فناوری خودرو 

1396/11/14
مولدقدرت تخصصی 

308HYUNDAI GENESISموتور
ITC-AT-491  دی9فناوری خودرو 

1396/11/14 ECT-AL4گیربکس اتوماتیک  ITC-AT-317  دی9فناوری خودرو 

1396/11/14 آشنائی با تجهیزات تعمیرگاهی ITC-AT-420  دی9فناوری خودرو 

1396/11/14 کار با دستگاه تنظیم فرمان ITC-AT-499
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1396/11/14
 سیستم کنترل 1/2فرز سی ان سی سط

(اپراتوری و برنامه نویسی)فانوك
ITC-MA-100 CNCماشین ابزار 

1396/11/21 برنامه ریز تور گردشگری ITC-HT-011 هتلداری و گردشگری

1396/11/28 ITC-IN-049 شیرهای تاسیساتی و صنعتی
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/11/28 17مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان ITC-IN-196
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/11/28
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

ModuleM2مگ 
ITC-WE-023 جوشکاری

1396/11/28
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

کشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان

1396/12/09

1396/12/02

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1396/11/17

1396/11/17

1396/11/17

1396/11/18

1396/11/18

1396/11/18

1396/11/17

1396/11/17

1396/11/18

1396/11/25

1396/12/02

1396/12/02

1396/11/17


