
تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

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

(مجازی
ITC-EL-911/3 الکترونیک 1

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

واقعیت مجازی
ITC-EL-901/4 الکترونیک 2

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

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 3

1397/04/14 1397/04/11
بررسی و راه اندازی ایستگاه- مکاترونیک

-Pick& Place Mechatronicsکاری

Pick&Place Station

ITC-EL-817/5 الکترونیک 4

1397/04/21 1397/04/16
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات 

(غیر حضوری- مجازی )، صنایع و مکانیک
ITC-EL-910/3 الکترونیک 5

1397/05/10 1397/05/06
تحلیل  و عیب یابی مدارهای الکتریکی 

(مجازی غیرحضوری)2پیشرفته 
ITC-EL-102/2/3 الکترونیک 6

1397/05/09 1397/05/06 ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای  ITC-EL-930 الکترونیک 7

1397/05/09 1397/05/06
 در طراحی سیستم های PV Systنرم افزار

خورشیدی فتوولتائیک
ITC-EL-905/4 الکترونیک 8

1397/05/16 1397/05/13
تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی 

MATLABدر الکترونیک 
ITC-EL-304 الکترونیک 9

1397/05/17 1397/05/13 Testing Stationمکاترونیک کاربردی ITC-EL-816 الکترونیک 10

1397/05/24 1397/05/20
- غیرحضوری)سنسور و ابزار دقیق در پزشکی

(مجازی
ITC-EL-904/3 الکترونیک 11

1397/05/23 1397/05/20
 ELECTRICALکاربرد نرم افزار

AUTOCAD
ITC-EL-307 الکترونیک 12

1397/05/30 1397/05/27 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 13

1397/05/30 1397/05/27 عیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک ITC-EL-534/4 الکترونیک 14

1397/06/07 1397/06/03
غیر )تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 

(مجازی-حضوری
ITC-EL-107/3 الکترونیک 15

1397/06/06 1397/06/03 Protiusتکنولوژی کاربرد نرم افزار  ITC-EL-305 الکترونیک 16

1397/06/14 1397/06/10
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

(مجازی- غیرحضوری)تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 17

1397/06/13 1397/06/10
 Proپیکربندی و برنامه نویسی شبکه های 

Fibus
ITC-EL-509 الکترونیک 18

 مرکز تربیت مربی1397تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال 



1397/06/20 1397/06/17 PIDتکنولوژی کنترل فرآیندهای صنعتی  ITC-EL-502 الکترونیک 19

1397/06/21 1397/06/17
-غیر حضوری  )تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن

( مجازی
ITC-EL-603/1 الکترونیک 20

1397/06/27 1397/06/24 ARMمیکروکنترلر ITC-EL-523 الکترونیک 21

1397/06/27 1397/06/24 (مقدماتی)نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی  ITC-EL-801/1 الکترونیک 22

1397/05/16 1397/05/13 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 23

1397/05/16 1397/05/13 طراحی انواع پست برق ITC-PE-034 برق 24

1397/05/23 1397/05/20
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 25

1397/05/23 1397/05/20 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/2 برق 26

1397/05/30 1397/05/27 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق 27

1397/05/30 1397/05/27
کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 

AC
ITC-PE-407 برق 28

1397/05/30 1397/05/27 مبانی ماشینهای الکتریکی ITC-PE-011 برق 29

1397/06/06 1397/06/03 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق 30

1397/06/06 1397/06/03 (فشار ضعیف و فشار متوسط)طراحی تابلوها  ITC-PE-014 برق 31

1397/06/06 1397/06/03 مدیر فنی آسانسور ITC-PE-233 برق 32

1397/06/12 1397/06/10 آشنایی با سیستم های اعالم سرقت ITC-PE-217 برق 33

1397/06/13 1397/06/10 طراحی سیستمهای خورشیدی ITC-PE-226 برق 34

1397/06/20 1397/06/17 دوربین های مداربسته ITC-PE-206/2 برق 35

1397/06/20 1397/06/17
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای 

مختلف
ITC-PE-215 برق 36

1397/06/20 1397/06/17
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق 37

1397/06/27 1397/06/24 LOGO ITC-PE-023 برق 38

1397/06/27 1397/06/24 MATLABآشنائی با نرم افزار  ITC-PE-025 برق 39

1397/06/27 1397/06/24 سیستم اعالم حریق ITC-PE-205 برق 40

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

برودتی
41



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

برودتی
42

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

برودتی
43

1397/05/09 1397/05/06
-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک

یخچال
ITC-IN-187

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
44

1397/05/09 1397/05/06
ماشین لباسشویی 1-8لوازم خانگی گردنده

تمام اتوماتیک
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
45

1397/05/16 1397/05/13 1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-047
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
46

1397/05/16 1397/05/13 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
47

1397/05/23 1397/05/20 1حرارت مرکزی سطح  ITC-IN-038
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
48

1397/05/23 1397/05/20 دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
49

1397/05/30 1397/05/27 جوشکاری با گاز اکسی استیلن ITC-IN-175
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
50

1397/05/30 1397/05/27 طراحی و محاسبه سیستم های اطفاء حریق ITC-IN-169
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
51

1397/06/06 1397/06/03 2سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-048
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
52

1397/06/06 1397/06/03
ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(رومیزی 
ITC-IN-119

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
53

1397/06/13 1397/06/10 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
54

1397/06/13 1397/06/10
روف )پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع

(تاپ
ITC-IN-206

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
55

1397/06/20 1397/06/17 آشنایی با برق تاسیسات ITC-IN-176
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
56

1397/06/20 1397/06/17 17مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان ITC-IN-196
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
57

1397/06/27 1397/06/24 ITC-IN-014 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
58

1397/06/27 1397/06/24 (مقدماتی)الکترونیک کاربردی تاسیسات  ITC-IN-205
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
59

1397/04/13 1397/04/02 Level IIبازرسی جوش بروش التراسونیک  ITC-WE-056/1 جوشکاری 60

1397/04/13 1397/04/02
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی برروی 

(ModuleE5-1)فوالدکربنی ساده
ITC-WE-010 جوشکاری 61

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

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری 62

1397/04/14 1397/04/11 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073/1 جوشکاری 63

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

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری 64



1397/05/10 1397/04/30 Level IIبازرسی جوش بروش رادیوگرافی  ITC-WE-062 جوشکاری 65

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

(T.S.St.3 )
ITC-WE-046 جوشکاری 66

1397/05/10 1397/05/06
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری 67

1397/05/17 1397/05/13 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ITC-WE-073/1 جوشکاری 68

1397/05/24 1397/05/13
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

M4مگ 
ITC-WE-025 جوشکاری 69

1397/05/30 1397/05/20 WPS-PQRدستورالعمل نویسی  ITC-WE-066 جوشکاری 70

1397/05/24 1397/05/20 مونتاز قطعات ITC-WE-076 جوشکاری 71

1397/06/07 1397/06/03 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی ITC-WE-065 جوشکاری 72

1397/06/21 1397/06/10 Level IIبازرسی جوش بروش رادیوگرافی  ITC-WE-062 جوشکاری 73

1397/06/14 1397/06/10 E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-079 جوشکاری 74

1397/06/14 1397/06/10
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری 75

1397/06/21 1397/06/17 برش قطعات ITC-WE-075 جوشکاری 76

1397/06/21 1397/06/17 شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها ITC-WE-051 جوشکاری 77

1397/07/04 1397/06/31
 T.AL.3 )جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 

 )
ITC-WE-040 جوشکاری 78

1397/04/13 1397/04/02 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 79

1397/04/13 1397/04/02 ITC-FL-337 فنی و عمومی انگلیسی2مکالمه  زبانهای خارجی 80

1397/04/06 1397/04/02 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 81

1397/05/10 1397/04/30 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 82

1397/05/03 1397/04/30 ورکشاپ فن آوری اطالعات ITC-FL-553 زبانهای خارجی 83

1397/05/17 1397/05/06
اجرا در استان )زبان انگلیسی 1آزمایشگاه 

(کرمان
ITC-FL-000 زبانهای خارجی 84

1397/05/10 1397/05/06 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 85

1397/05/24 1397/05/13 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 86

1397/05/24 1397/05/13 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 87



1397/05/24 1397/05/13 1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410 زبانهای خارجی 88

1397/05/24 1397/05/20 1مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی ITC-FL-785 زبانهای خارجی 89

1397/06/07 1397/06/03 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 90

1397/06/07 1397/06/03 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی 91

1397/06/07 1397/06/03 ورکشاپ مهندسی ITC-FL-551 زبانهای خارجی 92

1397/06/21 1397/06/10 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی 93

1397/06/21 1397/06/10 2آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-336 زبانهای خارجی 94

1397/06/14 1397/06/10 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 95

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

هنرهای سنتی
96

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

راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
97

1397/04/06 1397/04/02 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
98

1397/04/14 1397/04/11 ( 2 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
99

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

هنرهای سنتی
100

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

هنرهای سنتی
101

1397/05/17 1397/05/13
خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی 

(مقدماتی)پارچه
ITC-SE-207/1

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
102

1397/05/17 1397/05/13 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
103

1397/05/17 1397/05/13 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
104

1397/05/24 1397/05/20 اریگامی پارچه و لباس ITC-SE-184/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
105

1397/05/24 1397/05/20 رودوزهای سنتی ITC-SE-218
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
106

1397/05/24 1397/05/20 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
107

1397/05/30 1397/05/27 (خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر ITC-SE-206
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
108

1397/05/30 1397/05/27 بافنده ترکیبی قالی و گلیم ITC-SE-262
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
109

1397/05/30 1397/05/27 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
110

1397/06/07 1397/06/03 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
111



1397/06/07 1397/06/03 (مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی ITC-SE-295
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
112

1397/06/07 1397/06/03 قالی بافی مقدماتی ITC-SE-271
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
113

1397/06/13 1397/06/10 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی ITC-SE-148
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
114

1397/06/14 1397/06/10 (بازیافت مواد)کیف دوزی ITC-SE-212
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
115

1397/06/14 1397/06/10 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
116

1397/06/21 1397/06/17 البسه بیمارستانی ITC-SE-344
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
117

1397/06/21 1397/06/17 (خیاطی)آموزش های نرم افزار الگوی جامه برتر ITC-SE-206
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
118

1397/06/21 1397/06/17 (گریت)پارچه سازی تزئینی ITC-SE-166/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
119

1397/06/27 1397/06/24 دوخت لباسهای کشی ITC-SE-173
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
120

1397/06/27 1397/06/24 (مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر ITC-SE-266
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
121

1397/06/27 1397/06/24 معرق چرم ITC-SE-189
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
122

1397/07/04 1397/06/31 الگوساز و دوخت کت و پالتو متد مولر ITC-SE-123/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
123

1397/07/04 1397/06/31 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان ITC-SE-287
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
124

1397/07/04 1397/06/31 (برزیلی)گلدوزی سه بعدی  ITC-SE-332
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
125

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

هنرهای دستی
126

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

هنرهای دستی
127

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

هنرهای دستی
128

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

(مجازی
ITC-WO-565

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
129

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

هنرهای دستی
130

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

(مجازی
ITC-WO-562

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
131

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

هنرهای دستی
132

1397/05/09 1397/05/06
ساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در 

صنایع  چوب
ITC-WO-550

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
133

1397/05/10 1397/05/06 مبانی رنگ ITC-WO-081
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
134

1397/05/10 1397/05/06 منبت و کنده کاری روی چوب ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
135

1397/05/16 1397/05/13 پرسکاری چوب ITC-WO-572
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
136



1397/05/17 1397/05/13 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
137

1397/05/24 1397/05/20 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
138

1397/05/23 1397/05/20 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب ITC-WO-522
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
139

1397/05/24 1397/05/20 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
140

1397/05/30 1397/05/27 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
141

1397/05/30 1397/05/27 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
142

1397/06/06 1397/06/03 برآورد ارزش کارهای هنری ITC-WO-023
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
143

1397/06/06 1397/06/03
تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت 

چوب
ITC-WO-519

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
144

1397/06/07 1397/06/03 معرق مفهومی ITC-WO-056
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
145

1397/06/14 1397/06/03 1نقوش جانوری در هنرهای چوبی  ITC-WO-025
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
146

1397/06/14 1397/06/10 سوخت نگاری ITC-WO-042
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
147

1397/06/13 1397/06/10
مبلمان -طراحی و ساخت دکور اتاق خواب

صفحه ای
ITC-WO-560

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
148

1397/06/21 1397/06/17 تذهیب ITC-WO-057
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
149

1397/06/27 1397/06/17 طراحی پیشرفته ITC-WO-034
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
150

1397/06/27 1397/06/24 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
151

1397/06/27 1397/06/24
اصول تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات 

کارگاه صنایع چوب(نت)
ITC-WO-521

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
152

1397/06/27 1397/06/24 خراطی ITC-WO-506
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
153

1397/06/27 1397/06/24 طراحی لوگو ITC-WO-097
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
154

1397/06/27 1397/06/24
 در صنایع Corel Drawکاربرد نرم افزار 

چوب
ITC-WO-098

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
155

1397/07/04 1397/06/31
-غیر حضوری)تزیینات داخلی و چیدمان منازل

( مجازی
ITC-WO-564

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
156

1397/07/04 1397/06/31 (با رنگهای ویترای)نقاشی روی چوب ITC-WO-038
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
157



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

(مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان 158

1397/04/06 1397/04/02
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

کشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان 159

1397/04/05 1397/04/02 کاربرد متر لیزری در صنعت عمران و ساختمان ITC-UB-414 صنایع ساختمان 160

1397/05/02 1397/04/30 پرسپکتیو و کروکی ITC-UB-406 صنایع ساختمان 161

1397/05/03 1397/04/30 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان 162

1397/05/03 1397/04/30
 در عمران و Googel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- مجازی )نقشه برداری
ITC-UB-411 صنایع ساختمان 163

1397/05/10 1397/05/06 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد ITC-UB-225/1 صنایع ساختمان 164

1397/05/09 1397/05/06 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان 165

1397/05/10 1397/05/06 طراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی ITC-UB-421 صنایع ساختمان 166

1397/05/17 1397/05/13
 Autodeskطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Inventor
ITC-DR-602 صنایع ساختمان 167

1397/05/17 1397/05/13
 Autodeskطراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Inventor(اجرا در استان آذربایجانشرقی)
ITC-DR-602 صنایع ساختمان 168

1397/05/16 1397/05/13
 دستی در صنعت عمران و نقشه GPSکاربرد 

(مقدماتی)برداری
ITC-UB-412 صنایع ساختمان 169

1397/05/17 1397/05/13 کاشی کاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان 170

1397/05/23 1397/05/20
 Arc 10.4(Map Gisآموزش نرم افزار 

(مقدماتی
ITC-UB-427 صنایع ساختمان 171

1397/05/23 1397/05/20 مصالح ساختمانی نوین در صنعت ساختمان ITC-UB-325 صنایع ساختمان 172

1397/05/23 1397/05/20
نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های 

عمرانی
ITC-UB-278 صنایع ساختمان 173

1397/05/30 1397/05/27 اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنایع ساختمان 174

1397/05/30 1397/05/27 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی ITC-UB-401 صنایع ساختمان 175

1397/06/07 1397/06/03
  در نرم افزار تری دی Vrayرندرگیری با 

مکس
ITC-UB-353 صنایع ساختمان 176

1397/06/07 1397/06/03 طراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی ITC-UB-421 صنایع ساختمان 177

1397/06/07 1397/06/03
در طراحی داخلی (ویترای)کار روی شیشه 

ساختمان
ITC-UB-367 صنایع ساختمان 178



1397/06/13 1397/06/10 تکنیک های راندو در معماری ITC-UB-416 صنایع ساختمان 179

1397/06/14 1397/06/10
شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای 

(غیرحضوری- مجازی )مقدماتی
ITC-UB-413 صنایع ساختمان 180

1397/06/14 1397/06/10
 Autodeskطراحی و مدلسازی پیشرفته 

Inventor
ITC-DR-603/1 صنایع ساختمان 181

1397/06/20 1397/06/17 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان 182

1397/06/21 1397/06/17 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد ITC-UB-226/1 صنایع ساختمان 183

1397/06/21 1397/06/17
کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی 

ساختمان
ITC-UB-368 صنایع ساختمان 184

1397/06/20 1397/06/17 نرم افزار لومیون ITC-UB-360 صنایع ساختمان 185

1397/06/27 1397/06/24 GPS دو فرکانسه مقدماتی ITC-UB-320 صنایع ساختمان 186

1397/06/27 1397/06/24 چیدمان در منازل مسکونی ITC-UB-307 صنایع ساختمان 187

1397/07/03 1397/06/31 Revit Architecture ( 2پیشرفته سطح  ) ITC-UB-321/2 صنایع ساختمان 188

1397/07/03 1397/06/31
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه 

جوش
ITC-UB-218 صنایع ساختمان 189

1397/07/04 1397/06/31 بنای سفت کار ITC-UB-323 صنایع ساختمان 190

1397/05/09 1397/05/06 ITC-FI-005 در صنایع غذاییHACCPتشریح مبانی  صنایع غذایی 191

1397/05/30 1397/05/27
کارآفرینی )راه اندازی آشپزخانه صنعتی

امورفرآوری غذا
ITC-FI-003 صنایع غذایی 192

1397/06/13 1397/06/10 اصول بهداشت در صنایع غذایی ITC-FI-004 صنایع غذایی 193

1397/06/27 1397/06/24 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی ITC-FI-001 صنایع غذایی 194

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

(اصفهان
ITC-LO-003 صنایع نساجی 195

1397/04/27 1397/04/23
اجرا در )بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایپر

(استان اصفهان
ITC-LO-005 صنایع نساجی 196

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

(اصفهان
ITC-LO-006 صنایع نساجی 197

1397/05/10 1397/05/06
بافت پارچه با سیستم پودگذاری 

(اجرا در استان اصفهان)پروژکتایل
ITC-LO-007 صنایع نساجی 198



1397/05/17 1397/05/13
اجرا در )آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات

(استان اصفهان
ITC-LO-008 صنایع نساجی 199

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

(استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
200

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

(استان لرستان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
201

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

کارآفرینی
202

1397/05/03 1397/04/30
اجرا در استان ) کارآفرینی مقدماتی 

(آذربایجانشرقی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
203

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

کارآفرینی
204

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

(استان فارس
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
205

1397/05/09 1397/05/06
تشریح الزامات و مستند سازی - مبانی 

ISO14001استاندارد
ITC-PD-205

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
206

1397/05/09 1397/05/06 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
207

1397/05/17 1397/05/13 (اجرا در استان همدان) کارآفرینی مقدماتی  ITC-PD-206
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
208

1397/05/16 1397/05/13 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
209

1397/05/24 1397/05/13
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان تهران
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
210

1397/05/15 1397/05/13 حقوق و دستمزد ITC-PD-703
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
211

1397/05/24 1397/05/20
اجرا در استان کهگیلویه ) کارآفرینی مقدماتی 

(وبویراحمد
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
212

1397/05/23 1397/05/20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
213

1397/05/30 1397/05/27 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
214

1397/06/06 1397/06/03 برنامه ریزی تولید ITC-PD-332
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
215

1397/06/06 1397/06/03 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
216

1397/06/07 1397/06/03
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(آذربایجانشرقی
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
217

1397/06/13 1397/06/10 ITC-PD-206 کارآفرینی مقدماتی
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
218

1397/06/13 1397/06/10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
219



1397/06/21 1397/06/10
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان کرمان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
220

1397/06/21 1397/06/10
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان کرمانشاه
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
221

1397/06/13 1397/06/10 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
222

1397/06/27 1397/06/17 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
223

1397/06/19 1397/06/17 (حسابداری)نرم افزارهای تخصصی مالی  ITC-PD-704
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
224

1397/06/27 1397/06/24 (مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار  ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
225

1397/07/03 1397/06/31 ITC-PD-206 کارآفرینی مقدماتی
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
226

1397/07/03 1397/06/31 (مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار  ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
227

1397/07/03 1397/06/31 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
228

1397/04/06 1397/04/02 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 229

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

مقدماتی (Wordpress)محتوا
ITC-IT-943 ITفناوری اطالعات 230

1397/04/06 1397/04/02 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 231

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

(استان بوشهر
ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات 232

1397/04/14 1397/04/11 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 233

1397/04/14 1397/04/11
-Hyper)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت

V)
ITC-IT-312/3 ITفناوری اطالعات 234

1397/04/14 1397/04/11 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 235

1397/05/10 1397/05/06 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 236

1397/05/10 1397/05/06 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات 237

1397/05/17 1397/05/13
MTCNA: MikroTik Certified

Network Associate
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات 238

1397/05/17 1397/05/13 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات 239

1397/05/17 1397/05/13 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 240

1397/05/17 1397/05/13 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 241



1397/05/24 1397/05/20 c#.net ITC-IT-720 ITفناوری اطالعات 242

1397/05/24 1397/05/20

MCSA:Installing and 

Configuring Windows Server 

2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 243

1397/05/30 1397/05/27 Photo Shop ITC-IT-600/1 ITفناوری اطالعات 244

1397/05/30 1397/05/27 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 245

1397/06/07 1397/06/03 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 246

1397/06/07 1397/06/03 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات 247

1397/06/07 1397/06/03 Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات 248

1397/06/14 1397/06/10 CCNA course2 router basic ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات 249

1397/06/14 1397/06/10 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات 250

1397/06/14 1397/06/10 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 251

1397/06/14 1397/06/10 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 252

1397/06/21 1397/06/17 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات 253

1397/06/27 1397/06/24

MCSA:Installing and 

Configuring Windows Server 

2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 254

1397/04/06 1397/04/02 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی 255

1397/04/06 1397/04/02 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی 256

1397/04/06 1397/04/02 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 257

1397/04/06 1397/04/02 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی 258

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

(مجازی
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 259

1397/04/13 1397/04/09 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 260

1397/04/14 1397/04/11 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی 261

1397/05/03 1397/04/30 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 262

1397/05/03 1397/04/30 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 263



1397/05/03 1397/04/30 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی 264

1397/05/03 1397/04/30 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی 265

1397/05/10 1397/05/06 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 266

1397/05/10 1397/05/06 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 267

1397/05/10 1397/05/06 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی 268

1397/05/17 1397/05/13 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی 269

1397/05/17 1397/05/13 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی 270

1397/05/17 1397/05/13
- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری

(مجازی
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 271

1397/05/17 1397/05/13 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی 272

1397/05/24 1397/05/20 تدوین با پریمیر ITC-AV-402 فناوری آموزشی 273

1397/05/24 1397/05/20
توانایی برنامه ریزی و اجرای روند 

تصویربرداری و کار در استودیوهای تلویزیونی
ITC-AV-110 فناوری آموزشی 274

1397/05/24 1397/05/20 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 275

1397/05/30 1397/05/27 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی 276

1397/05/30 1397/05/27 آشنایی و کار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی 277

1397/06/01 1397/05/27 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 278

1397/05/30 1397/05/27 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی 279

1397/06/07 1397/06/03 (مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی  ITC-AV-104 فناوری آموزشی 280

1397/06/07 1397/06/03 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 281

1397/06/07 1397/06/03 (پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال  ITC-AV-103/2 فناوری آموزشی 282

1397/06/07 1397/06/03 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی 283

1397/06/14 1397/06/10 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی 284



1397/06/14 1397/06/10 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 285

1397/06/14 1397/06/10 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی 286

1397/06/14 1397/06/10 نور پردازی و کنترل نور صحنه ITC-AV-108 فناوری آموزشی 287

1397/06/21 1397/06/17 تدوین با پریمیر ITC-AV-402 فناوری آموزشی 288

1397/06/21 1397/06/17 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 289

1397/06/21 1397/06/17 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی 290

1397/06/27 1397/06/24 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی 291

1397/07/04 1397/06/31 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی 292

1397/07/04 1397/06/31 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی 293

1397/07/04 1397/06/31 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 294

1397/07/04 1397/06/31 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 295

1397/04/05 1397/04/02 الکترونیک کاربردی ITC- AT- 430 296 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 297 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 1برق خودرو ITC-AT-328 298 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 (پیشرفته  )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی  ITC-AT-308 299 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 300 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 301 دی9فناوری خودرو 

1397/04/12 1397/04/09 آنالیز گازهای خروجی اگزوز ITC-AT-304 302 دی9فناوری خودرو 

1397/04/12 1397/04/09 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456 303 دی9فناوری خودرو 

1397/04/12 1397/04/09 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 304 دی9فناوری خودرو 

1397/05/09 1397/05/06 الکتروپنوماتیک ITC-HP-128 305 دی9فناوری خودرو 

1397/05/09 1397/05/06 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343 306 دی9فناوری خودرو 

1397/05/09 1397/05/06 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301 307 دی9فناوری خودرو 



1397/05/16 1397/05/13 الکتروهیدرولیک ITC-HP-112 308 دی9فناوری خودرو 

1397/05/16 1397/05/13
 سرعته 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

خودروهای هیونداوکیا
ITC-AT-426 309 دی9فناوری خودرو 

1397/05/23 1397/05/13 1زبان فنی انگلیسی اتومکانیک  ITC-FL-250 310 دی9فناوری خودرو 

1397/05/16 1397/05/13 (موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا ITC-AT-523 311 دی9فناوری خودرو 

1397/05/23 1397/05/20 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342 312 دی9فناوری خودرو 

1397/05/23 1397/05/20 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1 313 دی9فناوری خودرو 

1397/05/23 1397/05/20
 308HYUNDAIمولدقدرت تخصصی موتور

GENESIS
ITC-AT-491 314 دی9فناوری خودرو 

1397/05/30 1397/05/27 سیستم ترمزمعمولی ITC-AT-309 315 دی9فناوری خودرو 

1397/06/06 1397/06/03 ایسیوکیت ITC-AT-611 316 دی9فناوری خودرو 

1397/06/06 1397/06/03 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور ITC-AT-572 317 دی9فناوری خودرو 

1397/06/06 1397/06/03
 سرعته 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

خودروهای هیونداوکیا
ITC-AT-426 318 دی9فناوری خودرو 

1397/06/13 1397/06/10 2برق خودرو  ITC-AT-329 319 دی9فناوری خودرو 

1397/06/13 1397/06/10 سیستم ترمزمعمولی ITC-AT-309 320 دی9فناوری خودرو 

1397/06/13 1397/06/10 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301 321 دی9فناوری خودرو 

1397/06/13 1397/06/10
 در هیدرولیک و پنیوماتیک PLCکاربرد 

مقدماتی
ITC-HP-134 322 دی9فناوری خودرو 

1397/06/13 1397/06/10 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1 323 دی9فناوری خودرو 

1397/06/20 1397/06/17 تنظیم فرمان ITC-AT-454 324 دی9فناوری خودرو 

1397/06/20 1397/06/17 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2 325 دی9فناوری خودرو 

1397/06/27 1397/06/24 L90برق خودروی تخصصی  ITC-AT-480 326 دی9فناوری خودرو 

1397/06/27 1397/06/24 معاینه فنی خودرو ITC-AT-455 327 دی9فناوری خودرو 

1397/04/05 1397/04/02 برق خودروهای تجاری مقدماتی ITC-AT-494
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
328



1397/04/05 1397/04/02 FAWتعمیر سیستم تعلیق و ترمز کامیونت  ITC-AT-567
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
329

1397/04/14 1397/04/11 2الکترونیک کاربردی  ITC-AT-612
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
330

1397/05/09 1397/05/06 کار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی ITC-AT-560
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
331

1397/05/23 1397/05/20
سیستم برق و الکترونیک ماشینهای کشاورزی 

مقدماتی
ITC-AT-557

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
332

1397/05/24 1397/05/20
کامیون ZF و گیربکس ABSعملکرد ترمز 

ایویکو
ITC-AT-530

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
333

1397/06/06 1397/06/03 مالتی پلکس خودروهای تجاری ITC-AT-525
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
334

1397/06/13 1397/06/10 کار با دستگاه تنظیم فرمان ITC-AT-499
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
335

1397/06/20 1397/06/17 مدیریت موتور دیزل پیشرفته ITC-AT-449
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
336

1397/04/05 1397/04/02 پیوند درختان میوه ITC-FO-024 کشاورزی 337

1397/05/02 1397/04/30 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی 338

1397/05/09 1397/05/06
آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های 

گلخانه ای
ITC-FO-027 کشاورزی 339

1397/05/16 1397/05/13 ITC-FO-119 مقدماتیGIS Arc View Gis 3.xآموزش  کشاورزی 340

1397/05/16 1397/05/13 ورمی کمپوست ITC-FO-800 کشاورزی 341

1397/05/23 1397/05/20 ITC-FO-117 در علوم کشاورزیGPSکاربرد  کشاورزی 342

1397/05/30 1397/05/27 تغذیه گیاهی ، زراعی و باغی ITC-FO-152 کشاورزی 343

1397/05/30 1397/05/27 تولید تراریوم ITC-FO-158 کشاورزی 344

1397/06/06 1397/06/03
آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های 

گلخانه ای
ITC-FO-027 کشاورزی 345

1397/06/06 1397/06/03 1طراحی فضای سبز مقدماتی ITC-FO-099 کشاورزی 346

1397/06/20 1397/06/17 اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی ITC-FO-201/1 کشاورزی 347

1397/06/20 1397/06/17 جیره نویسی دام و طیور با رایانه ITC-FO-104 کشاورزی 348

1397/06/27 1397/06/24 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل ITC-FO-032 کشاورزی 349

1397/07/03 1397/06/31 کشت زعفران ITC-FO-889 کشاورزی 350



1397/04/06 1397/04/02
Cad/Cam( ماشینکاری با نرم افزارPower 

Mill )
ITC-MA-129 CNCماشین ابزار  351

1397/04/06 1397/04/02 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار  352

1397/04/14 1397/04/11 1مکانیک عمومی  ITC-MA-001/1 CNCماشین ابزار  353

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

(اپراتوری و برنامه ریزی)فانوک
ITC-MA-100 CNCماشین ابزار  354

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

Catiaافزار
ITC-MA-132 CNCماشین ابزار  355

1397/05/17 1397/05/06 ITC-MA-009 فرزکاری سطح یک CNCماشین ابزار  356

1397/05/10 1397/05/06 اسپارک ITC-MA-027 CNCماشین ابزار  357

1397/05/24 1397/05/20 ITC-MA-002 اندازه گیری مقدماتی CNCماشین ابزار  358

1397/05/24 1397/05/20 طراحی سطوح با نرم افزار راینو ITC-MA-148 CNCماشین ابزار  359

1397/05/30 1397/05/27 تعمیر و نگهداری ماشین تراش ITC-MA-076 CNCماشین ابزار  360

1397/06/07 1397/06/03
 کنترل زیمنس 1/3سطح CNCتراش 

(اپراتوری وبرنامه نویسی)
ITC-MA-104 CNCماشین ابزار  361

1397/06/14 1397/06/10
طراحی قطعات ورقی شکل در محیط نرم 

CATIAافزاری 
ITC-MA-114 CNCماشین ابزار  362

1397/06/21 1397/06/17
اپراتوری و برنامه ) CNCآشنایی با 

(ویژه مربیان صنایع چوب)(نویسی
ITC-MA-134 CNCماشین ابزار  363

1397/06/21 1397/06/17 نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار  364

1397/06/27 1397/06/24
تحلیل المان محدود به کمک نرم 

ABAQUSافزار
ITC-MA-140 CNCماشین ابزار  365

1397/05/23 1397/05/20 راهنمای توریسم شهری ITC-HT-016 هتلداری و گردشگری 366

1397/06/20 1397/06/17 فنون راهنمای مسافر ITC-HT-002 هتلداری و گردشگری 367

1397/04/14 1397/04/11
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

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

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
368

1397/05/03 1397/04/30
پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-002

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
369

1397/05/17 1397/05/13
پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-002

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
370



1397/05/24 1397/05/20
پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

(برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
371

1397/06/07 1397/06/03
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

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

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
372

1397/06/14 1397/06/10
پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

(برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
373

1397/06/21 1397/06/17

پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

اجرا در )(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل

(استان همدان

ITC-HS-001
HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
374

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


