
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1397/09/07 1397/09/05 15 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 1

1397/09/07 1397/09/05 12 عیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک ITC-EL-534/4 الکترونیک 2

1397/09/07 1397/09/05 10
 Microبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار

soft Project(MS) در حوزه ساختمان
ITC-UB-431 صنایع ساختمان 3

1397/09/07 1397/09/03 9
- غیر حضوری)بافت پارچه با دستگاه ایرجت

(مجازی
ITC-LO-006 صنایع نساجی 4

1397/09/07 1397/09/05 11
تحلیل المان محدود به کمک نرم 

ABAQUSافزار
ITC-MA-140 CNCماشین ابزار  5

1397/09/13 1397/09/10 15 PLC-GRAPH 7 ITC-EL-536 الکترونیک 6

1397/09/14 1397/09/10 20
آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و 

(مجازی- غیر حضوری)امنیت الکترونیک
ITC-EL-806/3 الکترونیک 7

1397/09/13 1397/09/10 10 LOGO پیشرفته ITC-PE-422 برق 8

1397/09/13 1397/09/10 15 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق 9

1397/09/13 1397/09/10 14 کولرهای گازی اینورتری ITC-IN-171
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
10

1397/09/20 1397/09/10 15 Level IIبازرسی جوش بروش التراسونیک  ITC-WE-056/1 جوشکاری 11

1397/09/20 1397/09/10 12 E1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-078 جوشکاری 12

1397/09/13 1397/09/10 12 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 13

1397/09/13 1397/09/10 17 بافنده ترکیبی قالی و گلیم ITC-SE-262
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
14

1397/09/13 1397/09/10 18 خوس دوزی با دست ITC-SE-348
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
15

1397/09/14 1397/09/10 15
- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی

(مجازی
ITC-WO-562

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
16

1397/09/13 1397/09/10 12 منبت و کنده کاری روی چوب ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
17

1397/09/13 1397/09/10 12
نقاشی نقطه ای روی  سطوح بارنگهای ویترای 

واکریلیک
ITC-WO-063

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
18

1397/09/13 1397/09/10 16
کنترل نحوه طراحی ساخت ساختمان و تجهیزات 

فرآوری غذا
ITC-FI-006 صنایع غذایی 19

1397/09/14 1397/09/10 9
غیر )بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل

(مجازی- حضوری 
ITC-LO-007 صنایع نساجی 20

1397/09/14 1397/09/10 20
اجرا در استان خراسان ) کارآفرینی مقدماتی 

(جنوبی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
21

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



1397/09/21 1397/09/10 21
اجرا در )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

(استان سمنان
ITC-PD-159

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
22

1397/09/14 1397/09/10 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(اصفهان
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
23

1397/09/14 1397/09/10 14
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(تهران
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
24

1397/09/13 1397/09/10 15 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 25

1397/09/13 1397/09/10 15 CompTIA Linux+(Core Level) ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات 26

1397/09/13 1397/09/10 14 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 27

1397/09/13 1397/09/10 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 28

1397/09/14 1397/09/10 15 (مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی ITC-AV-363 فناوری آموزشی 29

1397/09/13 1397/09/10 10 سیستم های تهویه کولر خودرو ITC-AT-206
 9فناوری خودرو 

دی
30

1397/09/13 1397/09/10 10
سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای 

کیاوهیوندا
ITC-AT-427

 9فناوری خودرو 

دی
31

1397/09/13 1397/09/10 16 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی ITC-FO-156 کشاورزی 32

1397/09/21 1397/09/17 20

مقدمه ای بر مکاترونیک و - مکاترونیک کاربردی

 Basic)سیستمهای مکاترونیک

Mechatronic)( مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-817/0 الکترونیک 33

1397/09/20 1397/09/17 15 (مقدماتی)KNXخانه هوشمند بر اساس پروتکل ITC-PE-225 برق 34

1397/09/20 1397/09/17 10 ورکشاپ گردشگری و هتلداری ITC-FL-554 زبانهای خارجی 35

1397/09/20 1397/09/17 18 (پیشرفته)دراپینگ گل در لباس ITC-SE-298
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
36

1397/09/20 1397/09/17 16 راه اندازی خط تولید کوچک و بزرگ ITC-SE-352
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
37

1397/09/20 1397/09/17 15 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
38

1397/09/20 1397/09/17 12 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
39

1397/09/21 1397/09/17 15
-غیر حضوری)طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ

( مجازی
ITC-UB-430 صنایع ساختمان 40

1397/09/21 1397/09/17 9
- غیر حضوری)آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات

(مجازی
ITC-LO-008 صنایع نساجی 41

1397/09/21 1397/09/17 20
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(کاشان- استان اصفهان
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
42

1397/09/21 1397/09/17 20
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان خراسان رضوی
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
43

1397/09/20 1397/09/17 15 PHP ITC-IT-510 ITفناوری اطالعات 44

1397/09/20 1397/09/17 14 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی 45



1397/09/21 1397/09/17 15 (مجازی- غیرحضوری  )مبانی فنی تصویربرداری ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی 46

1397/09/20 1397/09/17 18 1پرورش زنبور عسل مقدماتی ITC-FO-030 کشاورزی 47

1397/09/20 1397/09/17 18 مدیریت باغات میوه ITC-FO-888 کشاورزی 48

1397/09/20 1397/09/17 12 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار  49

1397/09/20 1397/09/17 18
پیش نیاز برای )حفاظت از محیط زیست عمومی

(کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
50

1397/09/27 1397/09/24 14
استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی 

1وآزمایشگاهی سطح
ITC-EL-812 الکترونیک 51

1397/09/28 1397/09/24 20
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی 

(مجازی- غیرحضوری)
ITC-EL-905/3 الکترونیک 52

1397/09/27 1397/09/24 9 PLC\پیشرفته ITC-PE-411 برق 53

1397/09/27 1397/09/24 14 بازرسی آسانسور ITC-PE-220 برق 54

1397/09/27 1397/09/24 11
بهره برداری در  –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

مدارات ص
ITC-PE-406 برق 55

1397/09/27 1397/09/24 13 یخچال-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک ITC-IN-187
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
56

1397/09/27 1397/09/24 10 A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 57

1397/09/27 1397/09/24 18 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
58

1397/09/27 1397/09/24 18 (تاپستری)گلیم بافی نوین ITC-SE-350
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
59

1397/09/27 1397/09/24 12 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
60

1397/09/27 1397/09/24 10 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب ITC-WO-519
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
61

1397/09/27 1397/09/24 12 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
62

1397/09/27 1397/09/24 15 قالب بندی ساختمان ITC-UB-362 صنایع ساختمان 63

1397/09/27 1397/09/24 12
 )Total Stationنقشه برداری با دوربین های 

(مقدماتی
ITC-UB-407 صنایع ساختمان 64

1397/09/28 1397/09/24 20 (اجرا در استان یزد) کارآفرینی مقدماتی  ITC-PD-206
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
65

1397/09/28 1397/09/24 19
اجرا در )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(استان تهران
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
66

1397/09/28 1397/09/24 20
اجرا در استان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(کاشان- اصفهان
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
67

1397/09/27 1397/09/24 15 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 68



1397/09/27 1397/09/24 13 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی ITC-IT-1003 ITفناوری اطالعات 69

1397/09/27 1397/09/24 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 70

1397/09/28 1397/09/24 15 (مجازی- غیر حضوری )عکاسی با موبایل ITC-AV-364 فناوری آموزشی 71

1397/09/27 1397/09/24 15 آموزش برق خودروهای چری و سابرینا ITC-AT-632
 9فناوری خودرو 

دی
72

1397/09/27 1397/09/24 15 (کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-635
 9فناوری خودرو 

دی
73

1397/09/27 1397/09/24 15 2برق خودرو  ITC-AT-329
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
74

1397/09/27 1397/09/24 18 اسانس گیری ITC-FO-204 کشاورزی 75

1397/09/27 1397/09/24 20
پیش نیاز برای )حفاظت از محیط زیست عمومی

(کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
76

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1397/09/05 (مقدماتی)الکترونیک کاربردی تاسیسات  ITC-IN-205
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/09/05 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان

1397/09/05
تحلیل و طراحی پی و دال  بتنی با نرم افزار  

SAFE
ITC-UB-224 صنایع ساختمان

1397/09/10 ماشینهای سنکسرون سه فاز ITC-PE-616 برق

1397/09/10 1 بویلربخار سطح  ITC-IN-043
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/09/10
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به روش 

Module M3مگ
ITC-WE-024 جوشکاری

1397/09/10 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1397/09/10 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان

1397/09/10
 Autodeskطراحی و مدلسازی پیشرفته 

Inventor
ITC-DR-603/1 صنایع ساختمان

1397/09/10
 دستی در صنعت عمران و نقشه GPSکاربرد 

(مقدماتی)برداری
ITC-UB-412 صنایع ساختمان

1397/09/10 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات

1397/09/10 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی

1397/09/10 الکتروپنوماتیک ITC-HP-128
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/10 سیستم تعلیق و فرمان ITC-AT-565
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/20

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/13

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

نمی شود

تاریخ پایان

1397/09/07

1397/09/07

1397/09/07

1397/09/13

1397/09/13



1397/09/10 (سابرینا)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-636
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/10 شبکه الکترونیک خودرو ITC-AT-345
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/09/10
طراحی قالبهای تزریق پالستیک در محیط نرم 

CATIافزار 
ITC-MA-111 CNCماشین ابزار 

1397/09/17 Autocad Electricalآشنایی با نرم افزار  ITC-PE-044 برق

1397/09/17 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف ITC-PE-215 برق

1397/09/17 1 چیلرهای تراکمی سطح  ITC-IN-029
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/09/17
ماشین لباسشویی تمام 1-8لوازم خانگی گردنده

اتوماتیک
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/09/17 معرق مفهومی ITC-WO-056
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1397/09/17 اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش ITC-UB-218 صنایع ساختمان

1397/09/17 پیشرفته- نقشه خوانی صنعتی با نرم افزار ITC-DR-676/1 صنایع ساختمان

1397/09/17 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات

1397/09/17 آشنایی و کار با انواع برد هوشمند ITC-AV-415 فناوری آموزشی

1397/09/17 (پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال  ITC-AV-103/2 فناوری آموزشی

1397/09/17 3مولد قدرت تخصصی مزدا ITC-AT-497
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/17 (4یورو) J6.FAWتعمیر موتور کشنده  ITC-AT-623
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/09/17 کار با دستگاه تنظیم فرمان ITC-AT-499
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1397/09/24 دستگاه تصفیه آب خانگی ITC-IN-204
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1397/09/24 1مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی ITC-FL-785 زبانهای خارجی

1397/09/24 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1397/09/24 Revit Architecture (مقدماتی) ITC-UB-317 صنایع ساختمان

1397/09/24
با نرم 19تحلیل انرژی ساختمان مطابق مبحث 

افزار دیزاین بیلدر
ITC-UB-429 صنایع ساختمان

1397/09/24
MCSA:Installing and Configuring 

Windows Server 2012
ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات

1397/09/24 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی

1397/09/24 نور پردازی و کنترل نور صحنه ITC-AV-108 فناوری آموزشی

1397/09/24 2الکترونیک کاربردی  ITC-AT-612
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/24 سیستم تعلیق و ترمز خودروی چری ITC-AT-630
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/24 سیستم تعلیق و ترمز خودروی سابرنیا ITC-AT-631
 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/27

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/27

1397/09/27

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/20

1397/09/13

1397/09/13

1397/09/13



1397/09/24
 308HYUNDAIمولدقدرت تخصصی موتور

GENESIS
ITC-AT-491

 9فناوری خودرو 

دی

1397/09/24
طراحی برنامه ریزی  نرم 1/5سطحCNCتراش

Shop Turnافزار
ITC-MA-106 CNC1397/09/27ماشین ابزار 

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1397/09/27


