دوره های تایید شده و قابل اجرا ( اردیبهشت ماه )1397
تعداد ثبت

ردیف

نام دپارتمان

کد دوره

عنوان دوره

1

الکترونیک

ITC-EL-546

 Wincc Flexibleمقدماتی

2

الکترونیک

ITC-EL-911/3

اپتو الکترونیک و فتونیک(غیر حضوری -

3

برق

ITC-PE-214

آسانسور پیشرفته

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-117

لوازم خانگی گردنده(1-8ماشین لباسشويی

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-182

ممیزی انرژی ساختمان مقدماتی

6

جوشکاری

ITC-WE-074

آماده سازی قطعات برای جوشکاری

7

جوشکاری

ITC-WE-058

بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی

8

جوشکاری

ITC-WE-079

جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2

9

زبانهای خارجی

ITC-FL-561

مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1

15

10

زبانهای خارجی

ITC-FL-554

ورکشاپ گردشگری و هتلداری

10

1397/02/01

صنايع پوشاک و

ITC-SE-145

تعمیر و سرويس ماشین های دوخت صنعتی

18

1397/02/01

1397/02/04

صنايع پوشاک و

ITC-SE-257

توپ دوزی

18

1397/02/01

1397/02/05

صنايع پوشاک و

ITC-SE-144

نرم افزار طراحی الگوی لباس

15

1397/02/01

1397/02/05

صنايع چوب و هنرهای
دستی
صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-571

اتصاالت چوبی

12

1397/02/01

1397/02/04

ITC-WO-056

معرق مفهومی

10

1397/02/01

1397/02/05

علوم تربیتی و

ITC-PD-206

کارآفرينی مقدماتی (اجرا در استان

18

1397/02/01

1397/02/05

10

1397/02/01

1397/02/05

10

1397/02/01

1397/02/04

24

1397/02/01

1397/02/11

24

1397/02/01

1397/02/11

4

5

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

برودتی

برودتی

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
هنرهای سنتی

دستی
کارآفرينی
علوم تربیتی و

ITC-PD-206

مجازی)

تمام اتوماتیک)

Level I&II

راسته و آشنايی با خط تولید

چهارمحال وبختیاری)
کارآفرينی مقدماتی (اجرا در استان خراسان

کارآفرينی
علوم تربیتی و

ITC-PD-332

برنامه ريزی تولید

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

کارآفرينی
کارآفرينی

کارآفرينی

شمالی)

در استان کرمان)
پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا
در استان کهگیلويه وبويراحمد)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

15

1397/02/01

1397/02/04

15

1397/02/01

1397/02/05

15

1397/02/01

1397/02/04

15

1397/02/01

1397/02/04

15

1397/02/01

1397/02/04

14

1397/02/01

1397/02/05

10

1397/02/01

1397/02/11

12

1397/02/01

1397/02/05

1397/02/01

1397/02/05
1397/02/05

نامی

21

فناوری آموزشی

ITC-AV-204

روشهای ارائه مطلب

22

فناوری آموزشی

ITC-AV-363

مقدماتی بر فیلمسازی( غیرحضوری -

23

فناوری آموزشی

ITC-AV-117/1

نرم افزار اديوس مقدماتی

24

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-426

تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6سرعته

25

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-203

سیستم حفاظتی خودرو ( دزدگیر)

26

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-423

مولد قدرت تخصصی ( 3تندر )90

ITC-AT-610

مدير فنی مراکز معاينه فنی خودروهای

12

1397/02/01

1397/02/05

15

1397/02/01

1397/02/05

15

1397/02/01

1397/02/05

11

1397/02/01

1397/02/04

10

1397/02/01

1397/02/04

13

1397/02/01

1397/02/04

10

1397/02/01

1397/02/05

28

کشاورزی

ITC-FO-060/1

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

18

1397/02/01

1397/02/05

29

کشاورزی

ITC-FO-071/1

آشنايی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی

18

1397/02/01

1397/02/05

30

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-129

(Cad/Camماشینکاری با نرم افزار

12

1397/02/01

1397/02/05

31

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-100

12

1397/02/01

1397/02/05

32

الکترونیک

ITC-EL-806/2

سیستم دوربین های مداربسته ديجیتال

15

1397/02/08

1397/02/11

33

برق

ITC-PE-020/3

 PLCمقدماتی B

15

1397/02/08

1397/02/11

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-195

بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتريکی

15

1397/02/08

1397/02/11

ITC-IN-204

دستگاه تصفیه آب خانگی

15

1397/02/08

1397/02/11

ITC-SE-122/1

الگو ساز و دوخت باالتنه(متد مولر)

18

1397/02/08

1397/02/11

ITC-SE-148

تعمیر و سرويس چرخ های خانگی

18

1397/02/08

1397/02/11

ITC-SE-129

کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس( ) 1

15

1397/02/08

1397/02/11

دستی
صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-572

پرسکاری چوب

12

1397/02/08

1397/02/11

ITC-WO-066

نقاشی با آبرنگ

11

1397/02/08

1397/02/11

صنايع ساختمان

ITC-UB-358

معماری پايدار 1

10

1397/02/08

1397/02/11

علوم تربیتی و
کارآفرينی
علوم تربیتی و

ITC-PD-307

مبانی مديريت پروژه

19

1397/02/08

1397/02/11

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)

20

1397/02/08

1397/02/19

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا

21

1397/02/08

1397/02/19

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

24

1397/02/08

1397/02/19

27

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز

برودتی
تاسیسات حرارتی و
برودتی
صنايع پوشاک و
هنرهای سنتی
صنايع پوشاک و
هنرهای سنتی
صنايع پوشاک و
هنرهای سنتی
صنايع چوب و هنرهای

دستی

کارآفرينی
کارآفرينی
کارآفرينی

مجازی)

خودروهای هیونداوکیا

سنگین(مقدماتی)

) Power Mill
فرز سی ان سی سطح 1/2سیستم کنترل
فانوک(اپراتوری و برنامه ريزی)

در استان ايالم)
پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا
در استان کرمانشاه)

علوم تربیتی و

ITC-PD-143

روانشناسی شخصیت

15

1397/02/08

1397/02/11

علوم تربیتی و

ITC-PD-113

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

20

1397/02/08

1397/02/11

48

فناوری آموزشی

ITC-AV-203

آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی

14

1397/02/08

1397/02/11

49

فناوری آموزشی

ITC-AV-402

تدوين با پريمیر

15

1397/02/08

1397/02/11

50

فناوری آموزشی

ITC-AV-117/2

نرم افزار اديوس پیشرفته

11

1397/02/08

1397/02/11

51

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-598/1

مديريت موتور مقدماتی 1

15

1397/02/08

1397/02/11

52

کشاورزی

ITC-FO-127

آشنايی با طرح کسب و کار در کشاورزی

17

1397/02/08

1397/02/11

53

کشاورزی

ITC-FO-800

ورمی کمپوست

18

1397/02/08

1397/02/11

54

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-088

تراش تخصصی 1

12

1397/02/08

1397/02/11

55

هتلداری و گردشگری

ITC-HT-011

برنامه ريز تور گردشگری

15

1397/02/08

1397/02/11

ITC-HS-001

حفاظت و ايمنی عمومی در محیط کار(پیش

20

1397/02/15

1397/02/18

15

1397/02/15

1397/02/19

15

1397/02/15

1397/02/19

15

1397/02/15

1397/02/18

15

1397/02/15

1397/02/18

15

1397/02/15

1397/02/18

10

1397/02/15

1397/02/19

15

1397/02/15

1397/02/19

12

1397/02/15

1397/02/19

10

1397/02/15

1397/02/26

14

1397/02/15

1397/02/26

18

1397/02/15

1397/02/18

46
47

56

کارآفرينی
کارآفرينی

(HSEسالمت ايمنی و
محیط زيست)

نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل)
مبانی برق و الکترونیک برای مربیان

57

الکترونیک

ITC-EL-910/3

58

الکترونیک

ITC-EL-817/7

59

برق

ITC-PE-009

آشنايی با مقررات ملی (برق) ساختمان

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-143

آبگرمکن های خورشیدی

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-187

تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک-

62

جوشکاری

ITC-WE-065

تفسیر فیلمهای راديوگرافی

63

جوشکاری

ITC-WE-051

شناسايی و طبقه بندی و کاربرد کلید فوالدها

64

جوشکاری

ITC-WE-081

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و

65

زبانهای خارجی

ITC-FL-438

FCE1

66

زبانهای خارجی

ITC-FL-435

PET2

صنايع پوشاک و

ITC-SE-145

تعمیر و سرويس ماشین های دوخت صنعتی

60

61

67

برودتی

برودتی

هنرهای سنتی

تاسیسات  ،صنايع و مکانیک(مجازی  -غیر
مکاترونیک ربات های صنعتIndustrial
Robots

يخچال

غیرآهنیWEBR1

راسته و آشنايی با خط تولید

صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-522

رسم فنی مقدماتی صنايع چوب

10

1397/02/15

1397/02/18

صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-089

زيورآالت ايران

12

1397/02/15

1397/02/18

صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-573

ساخت پروژه

11

1397/02/15

1397/02/26

صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-034

طراحی 2

11

1397/02/15

1397/02/26

72

صنايع ساختمان

ITC-UB-421

طراحی و ساخت مبلمان شهری بتنی

15

1397/02/15

1397/02/19

73

صنايع غذايی

ITC-FI-007

فرآوری خشکبار

19

1397/02/15

1397/02/18

علوم تربیتی و

ITC-PD-123

ارتباطات

15

1397/02/15

1397/02/18

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا

19

1397/02/15

1397/02/26

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

22

1397/02/15

1397/02/26

علوم تربیتی و

ITC-PD-159

17

1397/02/15

1397/02/26

علوم تربیتی و
کارآفرينی
علوم تربیتی و

ITC-PD-113

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

20

1397/02/15

1397/02/18

ITC-PD-202

نظام آراستگی محیط ()5s

18

1397/02/15

1397/02/18

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-328

برق خودرو1

14

1397/02/15

1397/02/18

ITC-AT-609

کارور مراکز معاينه فنی خودروهای

11

1397/02/15

1397/02/19

82

کشاورزی

ITC-FO-024

پیوند در درختان میوه

17

1397/02/15

1397/02/19

83

کشاورزی

ITC-FO-889

کشت زعفران

15

1397/02/15

1397/02/18

84

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-131

طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم

11

1397/02/15

1397/02/19

85

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-124

11

1397/02/15

1397/02/19

20

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

68
69
70
71

74

75

76

77
78
79
80
81

86

دستی
دستی
دستی
دستی

کارآفرينی

کارآفرينی

کارآفرينی

کارآفرينی

کارآفرينی

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز

(HSEسالمت ايمنی و
محیط زيست)

ITC-HS-003

در استان خراسان رضوی)
پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا
در استان گلستان)
پداگوژی(ويژه مربیان جديداالستخدام)(اجرا
در استان همدان)

سنگین(مقدماتی)

افزار Catia
طراحی و ساخت قطعات هنری با
ArtCamPro
حفاظت از محیط زيست عمومی(پیش نیاز
برای کلیه رشته ها و مشاغل)

87

الکترونیک

ITC-EL-549/2

PLC1500-TIA Portal

88

الکترونیک

ITC-EL-518/1

تکنولوژی کاربرد و پروگرام

89

الکترونیک

ITC-EL-905/4

90

برق

ITC-PE-033

میکروکنترلر( AVRمقدماتی)
نرم افزار PV Systدر طراحی سیستم های
خورشیدی فتوولئاتیک
آشنائی با نرم افزار eplan.P8

خانه هوشمند بر اساس

91

برق

ITC-PE-225

92

برق

ITC-PE-218

دوربین مدار بسته پیشرفته(تحت شبکه)

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-205

الکترونیک کاربردی تاسیسات (مقدماتی)

14

تاسیسات حرارتی و

ITC-IN-169

طراحی و محاسبه سیستم های اطفاء حريق

15

1397/02/22

جوشکاری

ITC-WE-031

جوشکاری گاز ( ) Module G5

12

1397/02/22

1397/02/26

صنايع پوشاک و

ITC-SE-206

آموزش های نرم افزار الگوی جامه

15

1397/02/22

1397/02/26

صنايع پوشاک و

ITC-SE-331

شمع سازی

18

1397/02/22

1397/02/25

صنايع پوشاک و

ITC-SE-130

کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس( ) 2

15

1397/02/22

1397/02/25

صنايع پوشاک و

ITC-SE-211

گیپوردوزی سنتی (سوزن بافت)

18

1397/02/22

1397/02/25

صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-519

تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت

12

1397/02/22

1397/02/25

11

1397/02/22

1397/02/26

10

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/26

19

1397/02/22

1397/02/25

1397/02/22

1397/02/26
1397/02/26

93
94
95
96

97
98
99
100

برودتی
برودتی

هنرهای سنتی

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
هنرهای سنتی
دستی
صنايع چوب و هنرهای

پروتکل(KNXمقدماتی)

برتر(خیاطی)(اجرا در استان زنجان)

چوب

15

1397/02/22

1397/02/25

15

1397/02/22

1397/02/25

1397/02/22

1397/02/25
1397/02/25

دستی
صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-046

زيورآالت چوبی

ITC-WO-512

کاربرد نرم افزار اتوکد در صنايع چوب (

103

صنايع ساختمان

ITC-UB-406

پرسپکتیو و کروکی

104

صنايع ساختمان

ITC-UB-368

کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی

علوم تربیتی و

ITC-PD-332

برنامه ريزی تولید

106

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-1001

Adobe Captivateمقدماتی

15

107

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-780

توسعه دهنده برنامه اندرويدAndroid

14

1397/02/22

108

فناوری آموزشی

ITC-AV-126

Autoplay

10

1397/02/22

1397/02/26

109

فناوری آموزشی

ITC-AV-122

افتر افکت مقدماتی

14

1397/02/22

1397/02/26

110

فناوری آموزشی

ITC-AV-408

جلوه های ويژه (مقدماتی)

14

1397/02/22

1397/02/26

111

فناوری آموزشی

ITC-AV-204

روشهای ارائه مطلب

12

1397/02/22

1397/02/26

112

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-342

انتقال قدرت معمولی 1

14

1397/02/22

1397/02/25

ITC-AT-614

سرويس و تعمیرات خودروهای گاز سوز(

15

1397/02/22

1397/02/25

18

1397/02/22

1397/02/25

101
102

105

113
114

دستی

کارآفرينی

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
کشاورزی

ITC-FO-201/1

مقدماتی )

ساختمان

مقدماتی  -سطح يک)
اصول کاشت  ،داشت و برداشت گیاهان
دارويی

115

کشاورزی

ITC-FO-024

پیوند در درختان میوه

116

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-130

( CAD/CAMماشینکاری با نرم افزار

117

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-089

تراش تخصصی 2

118

جوشکاری

ITC-WE-003

جوشکاری با قوس الکتريکی دستی بر روی

صنايع چوب و هنرهای
دستی
صنايع چوب و هنرهای

ITC-WO-017

معرق -1مقدماتی

ITC-WO-025

نقوش جانوری در هنرهای چوبی 1

11

علوم تربیتی و

ITC-PD-327

مديريت ارتباط با مشتری

15

1397/02/29

122

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-640

Flash

13

1397/02/29

1397/03/02

123

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-650

ILLUSTRATOR

13

1397/02/29

1397/03/02

124

فناوری اطالعاتIT

ITC-IT-200/1

تکنیسین فنی سخت افزار +A

12

1397/02/29

1397/03/02

125

فناوری آموزشی

ITC-AV-363

مقدماتی بر فیلمسازی( غیرحضوری -

15

1397/02/29

1397/03/02

126

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-598/1

11

1397/02/29

1397/03/02

119
120
121

دستی
کارآفرينی

) Master Cam

فوالد کربنی ساده () Module E1-2

مجازی)
مديريت موتور مقدماتی 1

18

1397/02/22

1397/02/26

10

1397/02/22

1397/02/26

12

1397/02/22

1397/02/26

12

1397/02/29

1397/03/09

12

1397/02/29

1397/03/09

1397/02/29

1397/03/09
1397/03/02

الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در اردیبهشت ماه  1397به علت به حد
نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود
نام دپارتمان

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

زبانهای خارجی

ITC-FL-780

مکالمه روزمره و درک و فیلم  1آلمانی

1397/02/01

1397/02/05

صنايع ساختمان

ITC-UB-426

اصول هندسی ترسیمی در معماری

1397/02/01

1397/02/04

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-434

تکنولوژی کاربرد سنسورها در خودرو

1397/02/01

1397/02/04

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-105

مديريت خدمات فنی خودرو

1397/02/01

1397/02/04

ITC-AT-304

آنالیز گازهای خروجی اگزوز

1397/02/01

1397/02/04

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-454

تنظیم فرمان

1397/02/08

1397/02/11

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-410

صافکاری خودرو 1

1397/02/08

1397/02/11

ITC-AT-447

سیستم الکتريکی و شبکه الکترونیک

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز
صنايع ساختمان

ITC-DR-602

فناوری خودرو  9دی

ITC-HP-134

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-455

فناوری خودروهای
تجاری ديزل مرکز

ITC-AT-567

1397/02/08

1397/02/11

1397/02/15

1397/02/18

1397/02/15

1397/02/18

1397/02/15

1397/02/18

تعمیر سیستم تعلیق و ترمز کامیونت 1397/02/15 FAW

1397/02/18

خودروهای تجاری
طراحی و مدلسازی مقدماتی با Autodesk
Inventor
کاربرد  PLCدر هیدرولیک و پنیوماتیک
مقدماتی
معاينه فنی خودرو

نمونه سازی سريع با تکنولوژی -FDM

صنايع ساختمان

ITC-UB-422

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-301

کار با دستگاه عیب ياب رايانه ای ( دياگ)

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-613

شناخت انواع چرخ دنده ها ی کاربردی

فناوری خودرو  9دی

ITC-AT-572

آموزش نحوه تیونینگ و تقويت موتور

ماشین ابزار CNC

ITC-MA-010

فرزکاری سطح دو

مقدماتی

بهمراه محاسبات مهندسی در صنعت خودرو

1397/02/22

1397/02/25

1397/02/22

1397/02/25

1397/02/22

1397/02/25

1397/02/29

1397/03/01

1397/02/29

1397/03/09
اداره آموزش مرکز تربیت مربی

