
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/05/11 1396/05/07 15
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

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

1396/05/11 1396/05/07 15 PLC\پیشرفته ITC-PE-411 برق

1396/05/10 1396/05/07 15 بازرسی آسانسور ITC-PE-220 برق

1396/05/10 1396/05/07 15 Smart busخانه هوشمند بر اساس پروتکل  ITC-PE-210/2 برق

1396/05/10 1396/05/07 15 1سطح  (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری  ITC-IN-047
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/10 1396/05/07 15 سیستم های لوله كشی سردو گرم و فاضالب ITC-IN-066
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/18 1396/05/07 12
جوشکاری برروی فوالد ساده كربنی به روش 

ModuleM 1مگ 
ITC-WE-022 جوشکاری

1396/05/11 1396/05/07 12
جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 

(T.S.St.3 )
ITC-WE-046 جوشکاری

1396/05/18 1396/05/07 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی

1396/05/11 1396/05/07 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/10 1396/05/07 15 اجرا و نظارت ITC-UB-266 صنایع ساختمان

1396/05/10 1396/05/07 15 sketchupطراحی معماری با نرم افزار  ITC-UB-227 صنایع ساختمان

1396/05/10 1396/05/07 15
نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های 

عمرانی
ITC-UB-278 صنایع ساختمان

1396/05/11 1396/05/07 15
آموزش های نرم افزار الگوی جامه 

(خیاطی)برتر
ITC-SE-206 طراحی و دوخت

1396/05/11 1396/05/07 18 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155 طراحی و دوخت

1396/05/11 1396/05/07 18 لباس شب و عروس به روش سن پاتریک ITC-SE-320 طراحی و دوخت

1396/05/18 1396/05/07 40 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

كارآفرینی

1396/05/11 1396/05/07 15 adobe Captivativeمقدماتی ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات

1396/05/11 1396/05/07 15 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات

1396/05/11 1396/05/07 15 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات

1396/05/11 1396/05/07 12 (مقدماتی)جلوه های ویژه  ITC-AV-408 فناوری آموزشی

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



1396/05/11 1396/05/07 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/05/11 1396/05/07 10 صدابرداری بر روی صحنه ITC-AV-107 فناوری آموزشی

1396/05/10 1396/05/07 15 تعلیق فرمان مقدماتی ITC-AT-565  دی9فناوری خودرو 

1396/05/10 1396/05/07 15 2مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1  دی9فناوری خودرو 

1396/05/10 1396/05/07 15 شبکه الکترونیک خودرو ITC-AT-345
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1396/05/10 1396/05/07 14 پرورش دهنده مرغ بومی ITC-FO-109 كشاورزی

1396/05/11 1396/05/07 18 هرس درختان میوه ITC-FO-028 كشاورزی

1396/05/11 1396/05/07 12 ITC-MA-002 اندازه گیری مقدماتی CNCماشین ابزار 

1396/05/17 1396/05/14 15 TIA Portalمقدماتی ITC-EL-550 الکترونیک

1396/05/17 1396/05/14 15 ITC-EL-545 در الکترونیکCكاربرد برنامه نویسی  الکترونیک

1396/05/17 1396/05/14 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق

1396/05/17 1396/05/14 15 MATLABآشنائی با نرم افزار  ITC-PE-025 برق

1396/05/17 1396/05/14 15
طراحی و سیم كشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق

1396/05/17 1396/05/14 15
ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی گردنده 

(رومیزی 
ITC-IN-119

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/17 1396/05/14 15 1سیستم های سرد كننده تجاری سطح  ITC-IN-202
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/18 1396/05/14 12 مونتاز قطعات ITC-WE-076 جوشکاری

1396/05/18 1396/05/14 10 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1396/05/18 1396/05/14 12 (صنایع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/18 1396/05/14 12 (مقدماتی)رنگ كاری در صنایع چوب  ITC-WO-533
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/18 1396/05/14 15 پرسپکتیو و كروكی ITC-UB-406 صنایع ساختمان

1396/05/17 1396/05/14 15 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان ITC-UB-261/1 صنایع ساختمان

1396/05/18 1396/05/14 18 دوخت لباسهای كشی ITC-SE-173 طراحی و دوخت

1396/05/18 1396/05/14 18 1كچه دوزی  ITC-SE-326 طراحی و دوخت



1396/05/17 1396/05/14 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

كارآفرینی

1396/05/18 1396/05/14 15 Flash ITC-IT-640 ITفناوری اطالعات

1396/05/18 1396/05/14 15
تکنولوژی مجازی سازی 

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

1396/05/18 1396/05/14 15 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی

1396/05/18 1396/05/14 15
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی

1396/05/18 1396/05/14 11 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی

1396/05/18 1396/05/14 11 نور پردازی و كنترل نور صحنه ITC-AV-108 فناوری آموزشی

1396/05/17 1396/05/14 15 (دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-203  دی9فناوری خودرو 

1396/05/17 1396/05/14 15 (دیاگ )كار با دستگاه عیب یاب رایانه ای  ITC-AT-301  دی9فناوری خودرو 

1396/05/17 1396/05/14 15 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1  دی9فناوری خودرو 

1396/05/17 1396/05/14 18 آشنایی با طرح  كسب و كار در كشاورزی ITC-FO-127 كشاورزی

1396/05/18 1396/05/14 18 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 كشاورزی

1396/05/24 1396/05/21 15
تکنولوژی كاربرد و پروگرام 

(مقدماتی) AVRمیکروكنترلر
ITC-EL-518/1 الکترونیک

1396/05/24 1396/05/21 15 PLCمقدماتی دلتا ITC-PE-425 برق

1396/05/24 1396/05/21 15 سرویس و تعمیركار آسانسور ITC-PE-221 برق

1396/05/25 1396/05/21 15 سنسورها ITC-PE-028 برق

1396/05/24 1396/05/21 15 جوشکاری با گاز اكسی استیلن ITC-IN-175
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/24 1396/05/21 15
طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی 

ساختمان
ITC-IN-180

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/25 1396/05/21 12 E2جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-079 جوشکاری

1396/05/25 1396/05/21 12
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری

1396/06/01 1396/05/21 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی



1396/05/25 1396/05/21 15 وركشاپ گردشگری و هتلداری ITC-FL-554 زبانهای خارجی

1396/05/25 1396/05/21 15 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/25 1396/05/21 12 (متن و حاشیه )طراحی سنتی  ITC-WO-085
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/24 1396/05/21 11 GPSدو فركانسه مقدماتی ITC-UB-320 صنایع ساختمان

1396/05/24 1396/05/21 11 پالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو ITC-UB-389 صنایع ساختمان

1396/05/25 1396/05/21 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141 طراحی و دوخت

1396/05/25 1396/05/21 18 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155 طراحی و دوخت

1396/05/25 1396/05/21 15 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت

1396/06/01 1396/05/21 40 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

كارآفرینی

1396/05/24 1396/05/21 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

كارآفرینی

1396/05/25 1396/05/21 15
MTCNA: MikroTik Certified

Network Associate
ITC-IT-430 ITفناوری اطالعات

1396/05/25 1396/05/21 15 adobe Captivativeمقدماتی ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات

1396/05/25 1396/05/21 15 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات

1396/05/25 1396/05/21 15 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات

1396/05/25 1396/05/21 13 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات

1396/05/25 1396/05/21 15 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی

1396/05/25 1396/05/21 15 آشنائی و كار با وسائل كمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی

1396/05/25 1396/05/21 15 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته ITC-AV-406 فناوری آموزشی

1396/05/24 1396/05/21 15 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343  دی9فناوری خودرو 

1396/05/24 1396/05/21 15 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند ITC-AT-341  دی9فناوری خودرو 

1396/05/24 1396/05/21 15 هیدرولیک مقدماتی ITC-HP-127  دی9فناوری خودرو 

1396/05/25 1396/05/21 18
آشنایی با بستر های كاشت قارچ های 

خوراكی
ITC-FO-070/1 كشاورزی



1396/05/25 1396/05/21 18 (گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ ITC-FO-113 كشاورزی

1396/05/25 1396/05/21 13 نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار 

1396/05/31 1396/05/28 15 عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی ITC-EL-534/4 الکترونیک

1396/05/31 1396/05/28 15 آشنایی با كیفیت توان ITC-PE-045 برق

1396/05/31 1396/05/28 15 eplan.P8آشنائی با نرم افزار  ITC-PE-033 برق

1396/05/31 1396/05/28 15 سیستم های كنترل دیزل ژنراتور ITC-PE-229 برق

1396/05/31 1396/05/28 15 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/05/31 1396/05/28 15 لوله كشی گاز خانگی و تجاری ITC-IN-193
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/06/08 1396/05/28 12 Level IIبازرسی جوش بروش التراسونیک  ITC-WE-056/1 جوشکاری

1396/06/01 1396/05/28 15 1مکالمه كاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1396/06/01 1396/05/28 12 پرسکاری چوب ITC-WO-572
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/01 1396/05/28 12 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/05/31 1396/05/28 15 (مدلینگ پیشرفته )تری دی مکس ITC-UB-324 صنایع ساختمان

1396/05/31 1396/05/28 15 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان

1396/06/01 1396/05/28 18 الگوساز و دوخت كت و پالتو متد مولر ITC-SE-123/1 طراحی و دوخت

1396/05/31 1396/05/28 18
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی 

راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145 طراحی و دوخت

1396/06/01 1396/05/28 18 فرش چند ضلعی با زمینه گالبتون ITC-SE-277 طراحی و دوخت

1396/06/01 1396/05/28 15 ( 1 )كاربرد نرم افزاركامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/06/01 1396/05/28 10
توانایی برنامه ریزی و اجرای روند 

تصویربرداری و كار در استودیوهای تلویزیونی
ITC-AV-110 فناوری آموزشی

1396/06/01 1396/05/28 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/06/01 1396/05/28 15 (مقدماتی)1عکاسی دیجیتال ITC-AV-103/1 فناوری آموزشی



1396/05/31 1396/05/28 15 سیستم های تهویه كولر خودرو ITC-AT-206  دی9فناوری خودرو 

1396/05/31 1396/05/28 10
كاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری 

خودرو
ITC-AT-483  دی9فناوری خودرو 

1396/05/31 1396/05/28 15 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423  دی9فناوری خودرو 

1396/05/31 1396/05/28 15 تعمیر و نگهداری تیلر ITC-AT-559
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مركز

1396/06/01 1396/05/28 18 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراكی ITC-FO-071/1 كشاورزی

1396/06/01 1396/05/28 13 1تراش تخصصی  ITC-MA-088 CNCماشین ابزار 

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره ردیف

1396/05/07 (مستند  )اصول سناریو نویسی آموزشی  ITC-AV-104 1

1396/05/07
كاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری 

خودرو
ITC-AT-483 2

1396/05/07
 در خودروهای ABS &TCSعملکرد ترمز 

تجاری
ITC-AT-450 3

1396/05/21
 Autodeskطراحی و مدلسازی پیشرفته 

Inventor
ITC-DR-603/1 4

1396/05/28 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  5

1396/05/28 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 6

اداره آموزش مركز تربیت مربی

تاریخ پایان

1396/05/11

1396/05/10

1396/05/10

1396/05/24

1396/06/01

1396/06/01

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

نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود


