
تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/01/23 1396/01/19
آبگرمکن )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی

(و پنل خورشیدی
ITC-EL-903 الکترونیک

1396/01/30 1396/01/26 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک

1396/01/30 1396/01/26 (مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی  ITC-EL-404/3 الکترونیک

1396/02/06 1396/02/02 کاربرد سنسورها در هیدرولیک و پنوماتیک ITC-HP-133 الکترونیک

1396/02/12 1396/02/09
 ELECTRICALکاربرد نرم افزار

AUTOCAD
ITC-EL-307 الکترونیک

1396/02/12 1396/02/09 آکواترونیک- مدیریت منابع آب  ITC-EL-901 الکترونیک

1396/02/19 1396/02/16
تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

PICمیکروکنترلر
ITC-EL-519/1 الکترونیک

1396/02/20 1396/02/16 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک

1396/02/27 1396/02/23
 )تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی

(مجازی-غیرحضوری
ITC-EL-102/3 الکترونیک

1396/03/03 1396/02/30
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل 

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

1396/03/02 1396/02/30 PIDتکنولوژی کنترل فرآیندهای صنعتی  ITC-EL-502/1 الکترونیک

1396/03/10 1396/03/06
سنسور و ابزار دقیق در 

(مجازی- غیرحضوری)پزشکی
ITC-EL-904/3 الکترونیک

1396/03/24 1396/03/20
 2تحلیل مدارهای الکترونیکی پیشرفته 

(غیرحضوری- مجازی)
ITC-EL-104/2/3 الکترونیک

 مرکز تربیت مربی1396تقویم آموزشی سه ماهه اول سال 



1396/01/23 1396/01/19 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق

1396/01/23 1396/01/19 آسانسور کاربردی ITC-PE-213 برق

1396/01/23 1396/01/19 eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق

1396/01/29 1396/01/26 PLC LSمقدماتی ITC-PE-428 برق

1396/01/29 1396/01/26 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/2 برق

1396/01/29 1396/01/26 مبانی ماشینهای الکتریکی ITC-PE-011 برق

1396/02/06 1396/02/02 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق

1396/02/06 1396/02/02
 Smartخانه هوشمند بر اساس پروتکل 

bus
ITC-PE-210/2 برق

1396/02/06 1396/02/02
طراحی شبکه صنعتی با نرم افزار مناسب 

(ETAP)
ITC-PE-410 برق

1396/02/12 1396/02/09 PLC Fatek مقدماتی ITC-PE-427 برق

1396/02/12 1396/02/09
آشنائی با سیستم برق قطارهای 

(مترو)شهری
ITC-PE-036 برق

1396/02/12 1396/02/09 سیستم اعالم حریق ITC-PE-205 برق

1396/02/20 1396/02/16 PLC\پیشرفته ITC-PE-411 برق

1396/02/19 1396/02/16
 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical
ITC-PE-044 برق



1396/02/19 1396/02/16
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی 

برق صنعتی
ITC-PE-403/1 برق

1396/02/26 1396/02/23 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق

1396/02/26 1396/02/23 LSاینورتر و سروو  ITC-PE-429 برق

1396/02/26 1396/02/23
فشار ضعیف و فشار )طراحی تابلوها 

(متوسط
ITC-PE-014 برق

1396/03/02 1396/02/30 LOGO ITC-PE-023 برق

1396/03/03 1396/02/30 سنسورها ITC-PE-028 برق

1396/03/02 1396/02/30 2شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/3 برق

1396/01/23 1396/01/19 آشنایی با برق تاسیسات ITC-IN-176
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/01/29 1396/01/26
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 

1سطح 
ITC-IN-047

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/01/29 1396/01/26 1سیستم های سرد کننده تجاری سطح  ITC-IN-204
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/06 1396/02/02 (ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/06 1396/02/02
مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان

17
ITC-IN-196

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/12 1396/02/09
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 

2سطح 
ITC-IN-048

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/12 1396/02/09
طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی 

ساختمان
ITC-IN-180

تاسیسات حرارتی و 

برودتی



1396/02/19 1396/02/16
-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک

یخچال
ITC-IN-187

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/19 1396/02/16 طراحی و محاسبه سیستم های اطفاء حریق ITC-IN-169
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/26 1396/02/23 عیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری ITC-IN-203
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/02/26 1396/02/23 لوله کشی گاز خانگی و تجاری ITC-IN-193
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/03/02 1396/02/30
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم 

های تهویه مطبوع
ITC-IN-174

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/01/23 1396/01/19 E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-079 جوشکاری

1396/01/30 1396/01/26
جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 

(T.S.St.2 )
ITC-WE-045 جوشکاری

1396/01/30 1396/01/26
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری

1396/01/30 1396/01/26
متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری 

شده
ITC-WE-050 جوشکاری

1396/02/13 1396/02/09
جوشکاری الومینیوم با فرآیند 

( TAL3)تیگ
ITC-WE-040/1 جوشکاری

1396/02/20 1396/02/09
جوشکاری بر روی فوالد ساده کربنی به 

Module M1روش مگ
ITC-WE-024/1 جوشکاری

1396/02/27 1396/02/16 Level IIبازرسی جوش بروش چشمی  ITC-WE-060/1 جوشکاری

1396/03/03 1396/02/23
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به 

ModuleM2روش مگ 
ITC-WE-023 جوشکاری

1396/03/31 1396/03/20 E1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-078 جوشکاری



1396/01/30 1396/01/26 1مکالمه موضوعی زبان انگلیسی  ITC-FL-325 زبانهای خارجی

1396/02/20 1396/02/09 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی

1396/02/20 1396/02/09 1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410 زبانهای خارجی

1396/03/03 1396/02/23 KET2 ITC-FL-431 زبانهای خارجی

1396/03/03 1396/02/23 FCE1خواندن  ITC-FL-318 زبانهای خارجی

1396/01/23 1396/01/19 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب ITC-WO-522
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/23 1396/01/19 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/23 1396/01/19 منبت و کنده کاری روی چوب ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/29 1396/01/26 برآورد ارزش کارها ITC-WO-023
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/29 1396/01/26 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/30 1396/01/26 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/12 1396/02/09 (مقدماتی)رنگ کاری در صنایع چوب  ITC-WO-533
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/12 1396/02/09 طراحی و ساخت میز کامپیوتر ITC-WO-563
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/13 1396/02/09 مبانی رنگ ITC-WO-081
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/20 1396/02/16 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/19 1396/02/16 طراحی و ساخت کمد با کاربرد ویژه ITC-WO-539
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/02/27 1396/02/16 مقدماتی-1معرق  ITC-WO-017
صنایع چوب و 

هنرهای دستی



1396/02/26 1396/02/23 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/03/03 1396/02/30
تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت 

چوب
ITC-WO-519

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/03/02 1396/02/30
 )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(مقدماتی 
ITC-WO-512

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/03/03 1396/02/30 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/01/23 1396/01/19 بنای سفت کار ITC-UB-323 صنایع ساختمان

1396/01/29 1396/01/26 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان

1396/01/29 1396/01/26 sketchupطراحی معماری با نرم افزار  ITC-UB-227 صنایع ساختمان

1396/02/06 1396/02/02
 ARC VIEW GISآموزش نرم افزار 

3.X(مقدماتی)
ITC-UB-262 صنایع ساختمان

1396/02/06 1396/02/02 قالب بندی ساختمان ITC-UB-362 صنایع ساختمان

1396/02/12 1396/02/09 GPS دو فرکانسه مقدماتی ITC-UB-320 صنایع ساختمان

1396/02/13 1396/02/09 اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنایع ساختمان

1396/02/13 1396/02/09
-غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 

( مجازی
ITC-UB-398 صنایع ساختمان

1396/02/19 1396/02/16 Revit Architecture (مقدماتی) ITC-UB-317 صنایع ساختمان

1396/02/19 1396/02/16
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه 

جوش
ITC-UB-218 صنایع ساختمان

1396/02/19 1396/02/16 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان

1396/02/26 1396/02/23 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد ITC-UB-225/1 صنایع ساختمان

1396/02/26 1396/02/23
نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های 

عمرانی
ITC-UB-278 صنایع ساختمان

1396/03/02 1396/02/30 Safeتحلیلگر و طراح پی با نرم افزار  ITC-UB-396 صنایع ساختمان

1396/03/02 1396/02/30
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

کشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان



1396/01/30 1396/01/26
 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

1 )
ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/01/30 1396/01/26 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1 طراحی و دوخت

1396/02/06 1396/02/02 (مقدماتی)ساخت کارتهای سه بعدی ITC-SE-295 طراحی و دوخت

1396/02/13 1396/02/09 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1 طراحی و دوخت

1396/02/20 1396/02/16 شلوار دوزی ITC-SE-213 طراحی و دوخت

1396/02/20 1396/02/16 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت

1396/02/27 1396/02/23 کالژ سوزن بافت ITC-SE-260 طراحی و دوخت

1396/03/03 1396/02/30 قالی بافی مقدماتی ITC-SE-271 طراحی و دوخت

1396/03/03 1396/02/30
 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

1 )
ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/01/30 1396/01/26
 )ایمنی و بهداشت در محیط کارصنعتی 

(مقدماتی 
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/02/13 1396/02/09
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

تکمیلی
ITC-PD-210

علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/02/20 1396/02/09 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/02/12 1396/02/09
ویژه )کسب کارکاربردی ارزیابی پروژهها 

(مربیان دارای کد
ITC-PD-908

علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/02/19 1396/02/16 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/02/27 1396/02/23 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ITC-PD-311
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/03/03 1396/02/23 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/01/23 1396/01/19 آشنائی و کار با وسایل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی

1396/01/30 1396/01/26 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

1396/01/30 1396/01/26 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی



1396/01/30 1396/01/26 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی

1396/02/13 1396/02/09 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/02/13 1396/02/09 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی

1396/02/20 1396/02/16 (مقدماتی)جلوه های ویژه  ITC-AV-408 فناوری آموزشی

1396/02/20 1396/02/16
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی

1396/02/20 1396/02/16 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی

1396/02/27 1396/02/23 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/02/27 1396/02/23 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی

1396/02/27 1396/02/23 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی

1396/03/03 1396/02/30 (مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی  ITC-AV-104 فناوری آموزشی

1396/03/03 1396/02/30 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی

1396/03/10 1396/03/06
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی

1396/03/24 1396/03/20
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی

1396/03/31 1396/03/27
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی

1396/03/31 1396/03/27
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی

1396/01/30 1396/01/26 CCNA course2 router basic ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات 



1396/01/30 1396/01/26 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 

1396/01/30 1396/01/26 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 

1396/01/30 1396/01/26 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات 

1396/02/13 1396/02/09 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 

1396/02/13 1396/02/09 CompTIA Linux+(Core Level) ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات 

1396/02/13 1396/02/09 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات 

1396/02/13 1396/02/09 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات 

1396/02/20 1396/02/16

MCSAInstalling and 

Configuring Windows Server 

2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات 

1396/02/20 1396/02/16 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات 

1396/02/20 1396/02/16 Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات 

1396/02/20 1396/02/16 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات 

1396/03/03 1396/02/30 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات 

1396/03/03 1396/02/30 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات 

1396/03/03 1396/02/30 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات 

1396/03/03 1396/02/30 Androidتوسعه دهنده برنامه اندروید ITC-IT-780 ITفناوری اطالعات 

1396/01/23 1396/01/19 تعلیق فرمان مقدماتی ITC-AT-565  دی9فناوری خودرو 

1396/01/23 1396/01/19 (دیاگ )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301  دی9فناوری خودرو 



1396/01/23 1396/01/19 1نقاشی خودرو ITC-AT-400  دی9فناوری خودرو 

1396/01/30 1396/01/26 1برق خودرو ITC-AT-328  دی9فناوری خودرو 

1396/01/30 1396/01/26
جهت شبیه سازی Fluidsimنرم افزار

مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی
ITC-AT-569  دی9فناوری خودرو 

1396/02/06 1396/02/02
اصول کاربردی تعویض تسمه ها و گردنده 

ها در خودرو
ITC-AT-496  دی9فناوری خودرو 

1396/02/06 1396/02/02 1انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-342  دی9فناوری خودرو 

1396/02/13 1396/02/09 2انتقال قدرت  ITC-AT-352  دی9فناوری خودرو 

1396/02/13 1396/02/09 2برق خودرو  ITC-AT-329  دی9فناوری خودرو 

1396/02/12 1396/02/09 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1  دی9فناوری خودرو 

1396/02/13 1396/02/09
نصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز 

CNGخودرو 
ITC-AT-350  دی9فناوری خودرو 

1396/02/20 1396/02/16
مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای 

(ECU)خودرو
ITC-AT-504  دی9فناوری خودرو 

1396/02/19 1396/02/16 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2  دی9فناوری خودرو 

1396/02/27 1396/02/23 ITC-AT-351 خودروECUآشنائی و کنترل   دی9فناوری خودرو 

1396/02/26 1396/02/23 خودروهای هیبریدی ITC-AT-456  دی9فناوری خودرو 

1396/03/03 1396/02/30 الکترونیک کاربردی ITC- AT- 430  دی9فناوری خودرو 

1396/03/03 1396/02/30 L90برق خودروی تخصصی  ITC-AT-480  دی9فناوری خودرو 

1396/03/03 1396/02/30 سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی ITC-AT-306  دی9فناوری خودرو 

1396/03/03 1396/02/30 (موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا ITC-AT-523  دی9فناوری خودرو 



1396/01/29 1396/01/26 مولد قدرت ماشینهای کشاورزی مقدماتی ITC-AT-561
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل

1396/02/12 1396/02/09
سیستم تعلیق فرمان و ترمز ماشینهای 

کشاورزی مقدماتی
ITC-AT-558

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل

1396/02/19 1396/02/16 نقشه خوانی در خودرو ITC-AT-503
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل

1396/03/02 1396/02/30 1سوخت رسانی دیزل  ITC-AT-601
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل

1396/01/23 1396/01/19 آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای ITC-FO-150/1 کشاورزی

1396/01/30 1396/01/26
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی

1396/01/30 1396/01/26 پرورش زنبور عسل پیشرفته ITC-FO-031/1 کشاورزی

1396/02/06 1396/02/02 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 کشاورزی

1396/02/06 1396/02/02 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی

1396/02/13 1396/02/09
آشنایی با بستر های کاشت قارچ های 

خوراکی
ITC-FO-070/1 کشاورزی

1396/02/13 1396/02/09 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک ITC-FO-060/1 کشاورزی

1396/02/20 1396/02/16 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی ITC-FO-071/1 کشاورزی

1396/02/20 1396/02/16
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی

1396/02/27 1396/02/23 مدیریت باغات میوه ITC-FO-888 کشاورزی

1396/03/03 1396/02/30 محوطه سازی فضای سبز ITC-FO-122 کشاورزی

1396/03/03 1396/02/30 هرس درختان میوه ITC-FO-028 کشاورزی



1396/01/30 1396/01/26
طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم 

Catiaافزار 
ITC-MA-131 CNCماشین ابزار 

1396/02/13 1396/02/09 1مکانیک عمومی  ITC-MA-001/1 CNCماشین ابزار و 

1396/02/20 1396/02/16 2تراش تخصصی  ITC-MA-089 CNCماشین ابزار و 

1396/03/03 1396/02/23 ITC-MA-009 فرزکاری سطح یک CNCماشین ابزار و 

1396/02/27 1396/02/23 تعمیر و نگهداری ماشین تراش ITC-MA-076 CNCماشین ابزار و 

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


