
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/06/07 1396/06/04 15 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی ITC-EL-801/1 الکترونیک

1396/06/08 1396/06/04 15 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق

1396/06/07 1396/06/04 15
 Autocadآشنايی با نرم افزار 

Electrical
ITC-PE-044 برق

1396/06/07 1396/06/04 15
 Smartخانه هوشمند بر اساس پروتکل 

bus
ITC-PE-210/2 برق

1396/06/07 1396/06/04 15
-تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک

يخچال
ITC-IN-187

تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/07 1396/06/04 15
مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان

17
ITC-IN-196

تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/15 1396/06/04 12 E1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-078 جوشکاری

1396/06/15 1396/06/04 12 E3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-080 جوشکاری

1396/06/15 1396/06/04 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمايشگاه  زبانهای خارجی

1396/06/08 1396/06/04 12
ساخت و بکارگیری انواع جیگ و 

فیکسچر در صنايع  چوب
ITC-WO-550

صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/15 1396/06/04 12 مقدماتی-1معرق  ITC-WO-017
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/08 1396/06/04 12 منبت و کنده کاری روی چوب مقدماتی ITC-WO-019/1
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/07 1396/06/04 15 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنايع ساختمان

1396/06/07 1396/06/04 15 چیدمان در منازل مسکونی ITC-UB-307 صنايع ساختمان

1396/06/08 1396/06/04 15
غیر )طراحی فضای های آموزشی 

(مجازی- حضوری
ITC-UB-398 صنايع ساختمان

1396/06/07 1396/06/04 15 گچ کاری ساختمان ITC-UB-363 صنايع ساختمان

1396/06/08 1396/06/04 18 تعمیر و سرويس چرخ های خانگی ITC-SE-148 طراحی و دوخت

1396/06/08 1396/06/04 18 زيورآالت چرمی ITC-SE-328 طراحی و دوخت

1396/06/08 1396/06/04 15 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت

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



1396/06/08 1396/06/04 15 CompTIA - Network + ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات

1396/06/08 1396/06/04 15 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات

1396/06/08 1396/06/04 15 PHP ITC-IT-510 ITفناوری اطالعات

1396/06/08 1396/06/04 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/06/08 1396/06/04 15 (پیشرفته  )2عکاسی ديجیتال  ITC-AV-103/2 فناوری آموزشی

1396/06/08 1396/06/04 15 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی

1396/06/08 1396/06/04 13 نرم افزار اديوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی

1396/06/07 1396/06/04 15 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو ITC-AT-434
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/07 1396/06/04 15 1مديريت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/07 1396/06/04 15
نصب و عیب يابی سیستم های گاز سوز 

CNGخودرو 
ITC-AT-350

 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/08 1396/06/04 18 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک ITC-FO-060/1 کشاورزی

1396/06/08 1396/06/04 14
طراحی قطعات ورقی شکل در محیط 

CATIAنرم افزاری 
ITC-MA-114 CNCماشین ابزار 

1396/06/14 1396/06/11 15 TIA Graphمقدماتی ITC-EL-550/2 الکترونیک

1396/06/15 1396/06/11 15 سیستم دوربین های مداربسته ديجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک

1396/06/14 1396/06/11 15 سیستم اعالم حريق ITC-PE-205 برق

1396/06/14 1396/06/11 15 1شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/2 برق

1396/06/14 1396/06/11 15 مبانی ماشینهای الکتريکی ITC-PE-011 برق

1396/06/14 1396/06/11 15
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ ديواری 

1سطح 
ITC-IN-047

تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/14 1396/06/11 15
عیب يابی سیستم های سرد کننده 

تجاری
ITC-IN-203

تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/15 1396/06/11 12 آماده سازی قطعات برای جوشکاری ITC-WE-074 جوشکاری



1396/06/15 1396/06/11 12
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای 

WEBR1آهنی و غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری

1396/06/15 1396/06/11 12
تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در 

صنعت چوب
ITC-WO-519

صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/14 1396/06/11 15 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد ITC-UB-225/1 صنايع ساختمان

1396/06/15 1396/06/11 18 دوخت لباسهای کشی ITC-SE-173 طراحی و دوخت

1396/06/15 1396/06/11 18 شمع سازی ITC-SE-330 طراحی و دوخت

1396/06/15 1396/06/11 15
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی 

( 1 )لباس
ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/06/14 1396/06/11 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرينی

1396/06/15 1396/06/11 15

MCSAInstalling and 

Configuring Windows 

Server 2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات

1396/06/15 1396/06/11 15 Photo Shop ITC-IT-600/1 ITفناوری اطالعات

1396/06/15 1396/06/11 13 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات

1396/06/15 1396/06/11 15
طراحی سايت با نرم افزار 

(مقدماتی)جومال
ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات

1396/06/15 1396/06/11 13 تکنیک های هنری تصويربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

1396/06/15 1396/06/11 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/06/15 1396/06/11 15 عکاسی ديجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی

1396/06/14 1396/06/11 15 ITC-AT-351 خودروECUآشنائی و کنترل 
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/14 1396/06/11 15 برق خودروی تخصصی زانتیا ITC-AT-481
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/14 1396/06/11 15 تنظیم فرمان ITC-AT-454
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/14 1396/06/11 15 شیم گیری کاربرد موتور با ابزار مخصوص ITC-AT-510
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/14 1396/06/11 15
سیستم الکتريکی و شبکه الکترونیکی 

خودروهای تجاری
ITC-AT-447

فناوری خودروهای 

تجاری ديزل مرکز

1396/06/15 1396/06/11 18
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارويی
ITC-FO-201/1 کشاورزی



1396/06/15 1396/06/11 18 مديريت باغات میوه ITC-FO-888 کشاورزی

1396/06/15 1396/06/11 14 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار 

1396/06/22 1396/06/19 15
اصول تعمیرات تلويزيونهای 

(LED-LCD)ديجیتال
ITC-EL-218 الکترونیک

1396/06/22 1396/06/19 15 LOGO ITC-PE-023 برق

1396/06/22 1396/06/19 15 PLC Fatekمقدماتی ITC-PE-427 برق

1396/06/22 1396/06/19 15 (تحت شبکه)دوربین مدار بسته پیشرفته ITC-PE-218 برق

1396/06/22 1396/06/19 15
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ ديواری 

2سطح 
ITC-IN-048

تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/22 1396/06/19 15 1کولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/22 1396/06/19 12 (صنايع دستی)ابزار شناسی ITC-WO-570/1
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/22 1396/06/19 15
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و 

کارگاه جوش
ITC-UB-218 صنايع ساختمان

1396/06/22 1396/06/19 15 اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنايع ساختمان

1396/06/22 1396/06/19 18
تعمیر و سرويس ماشین های دوخت 

صنعتی راسته و آشنايی با خط تولید
ITC-SE-145 طراحی و دوخت

1396/06/22 1396/06/19 18 قالی بافی مقدماتی ITC-SE-271 طراحی و دوخت

1396/06/29 1396/06/19 24 (ويژه مربیان جديداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرينی

1396/06/22 1396/06/19 15
CompTIA Linux+(Core 

Level)
ITC-IT-230 ITفناوری اطالعات

1396/06/22 1396/06/19 15 آشنائی و کار با وسائل کمک آموزشی ITC-AV-203 فناوری آموزشی

1396/06/22 1396/06/19 14 آنالیز گازهای خروجی اگزوز ITC-AT-304
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/22 1396/06/19 15 2مديريت موتور مقدماتی  ITC-AT-599/1
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/22 1396/06/19 11 تعمیر موتور نیسان ديزل ITC-AT-465
فناوری خودروهای 

تجاری ديزل مرکز

1396/06/28 1396/06/25 11 الکترونیک قدرت ITC-EL-403 الکترونیک



1396/06/28 1396/06/25 14 Proteosتکنولوژی کاربرد نرم افزار  ITC-EL-305 الکترونیک

1396/06/28 1396/06/25 15
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها،شیرها و 

PLCسیلندرها در 
ITC-EL-537 الکترونیک

1396/06/29 1396/06/25 15 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق

1396/06/28 1396/06/25 15 طراحی انواع پست برق ITC-PE-034 برق

1396/06/28 1396/06/25 15
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی 

برق صنعتی
ITC-PE-403/1 برق

1396/06/28 1396/06/25 15 ITC-IN-014 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات
تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/28 1396/06/25 15 جوشکاری با قوس الکتريکی دستی ITC-IN-172
تاسیسات حرارتی 

و برودتی

1396/06/29 1396/06/25 12 برش قطعات ITC-WE-075 جوشکاری

1396/06/29 1396/06/25 12 حجم سازی ITC-WO-084
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/29 1396/06/25 12 رسم فنی مقدماتی صنايع چوب ITC-WO-522
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/28 1396/06/25 12 1کار با ماشین های عمومی صنايع چوب ITC-WO-520
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/29 1396/06/25 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنايع چوب و 

هنرهای دستی

1396/06/28 1396/06/25 13
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات 

لوله کشی گاز
ITC-UB-230 صنايع ساختمان

1396/06/28 1396/06/25 15

نقشه برداری ايجاد و کنترل پروژه های 

 AUTOCADزمینی با نرم افزار 

LAND DEVELOPMENT

ITC-UB-381 صنايع ساختمان

1396/06/29 1396/06/25 18 تعمیر و سرويس چرخ های خانگی ITC-SE-148 طراحی و دوخت

1396/06/29 1396/06/25 14
کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی 

( 1 )لباس
ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/06/29 1396/06/25 18 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1 طراحی و دوخت

1396/06/29 1396/06/25 20
اجرای سیستم مديريت ايمنی و 

OHSAS-1800-بهداشت صنعتی
ITC-PD-214

علوم تربیتی و 

کارآفرينی

1396/06/28 1396/06/25 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرينی



1396/06/29 1396/06/25 15 fire worksمقدماتی  ITC-IT-570 ITفناوری اطالعات

1396/06/29 1396/06/25 15 افتر افکت مقدماتی ITC-AV-122 فناوری آموزشی

1396/06/29 1396/06/25 15
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی

1396/06/28 1396/06/25 15 خودروهای هیبريدی ITC-AT-456
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/28 1396/06/25 12 سیستم نشان دهنده های خودرو ITC-AT-208
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/28 1396/06/25 15 معاينه فنی خودرو ITC-AT-455
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/28 1396/06/25 18 تغذيه گیاهان زراعی و باغی ITC-FO-152 کشاورزی

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/06/04 سیستم فرمان و زوايای چرخ ITC-AT-307
فناوری خودروهای 

تجاری ديزل مرکز

1396/06/11 مصالح و فرآورده های ساختمانی نوين ITC-UB-212 صنايع ساختمان

1396/06/11 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1396/06/11
 AUTOCAD LANDکاربرد نرم افزار 

DEVELOPMENT N در راه سازی و 

(پیشرفته)نقشه برداری مسیر 

ITC-UB-258 صنايع ساختمان

1396/06/19 ECT-AL4گیربکس اتوماتیک  ITC-AT-317
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/19 (IC)کاربرد تراشه ITC-AT-597
 9فناوری خودرو 

دی

1396/06/25 Autoplay ITC-AV-126 فناوری آموزشی

1396/06/25
جهت شبیه سازی Fluidsimنرم افزار

مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی
ITC-AT-563

 9فناوری خودرو 

دی

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

حد نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1396/06/07

1396/06/15

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1396/06/14

1396/06/14

1396/06/22

1396/06/22

1396/06/29

1396/06/28


