
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/07/05 1396/07/01 15
غیر )تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی 

(مجازی-حضوری
ITC-EL-107/3 الکترونیک

1396/07/05 1396/07/01 11 (پیشرفته)تعمیرات تخصصی موبایل ITC-EL-230 الکترونیک

1396/07/04 1396/07/01 15 PLC مقدماتی A ITC-PE-020/1 برق

1396/07/04 1396/07/01 12 اصول حفاظت ماشینهای الکتریکی ITC-PE-605 برق

1396/07/04 1396/07/01 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق

1396/07/04 1396/07/01 15 ITC-IN-046 آبگرمکن دیواری گازسوز
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/07/04 1396/07/01 14 (ظرفشویی رومیزی )9تعمیر لوازم خانگی  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/07/05 1396/07/01 12
 )جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ 

T.AL.3  )
ITC-WE-040 جوشکاری

1396/07/05 1396/07/01 10 متالوگرافی فوالدها و ساختار جوشکاری شده ITC-WE-050 جوشکاری

1396/07/05 1396/07/01 15 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1396/07/05 1396/07/01 12 سوخت نگاری ITC-WO-042
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/05 1396/07/01 12 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/04 1396/07/01 12 طراحی و ساخت میز ال سی دی ITC-WO-556
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/05 1396/07/01 10 تکنیکهای راندو در معماری ITC-UB-416 صنایع ساختمان

1396/07/05 1396/07/01 11
 دستی در صنعت عمران و GPSکاربرد 

(مقدماتی)نقشه برداری
ITC-UB-412 صنایع ساختمان

1396/07/05 1396/07/01 15 (مقدماتی)چهل تکه دوزی ITC-SE-168/1 طراحی و دوخت

1396/07/05 1396/07/01 16 رودوزهای سنتی ITC-SE-218 طراحی و دوخت

1396/07/04 1396/07/01 15 (مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر ITC-SE-266 طراحی و دوخت

1396/07/05 1396/07/01 14

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic)

ITC-IT-402/1 ITفناوری اطالعات

1396/07/05 1396/07/01 15 زبان برنامه نویسی جاوا ITC-IT-760/1 ITفناوری اطالعات

1396/07/05 1396/07/01 15 تکنیک های هنری تصویربرداری ITC-AV-109 فناوری آموزشی

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



1396/07/05 1396/07/01 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/07/05 1396/07/01 14 عکاسی دیجیتال پرتره ITC-AV-125 فناوری آموزشی

1396/07/04 1396/07/01 10 ECT-AL4گیربکس اتوماتیک  ITC-AT-317  دی9فناوری خودرو 

1396/07/04 1396/07/01 15 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1  دی9فناوری خودرو 

1396/07/04 1396/07/01 11 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423  دی9فناوری خودرو 

1396/07/04 1396/07/01 10 1نقاشی خودرو ITC-AT-400  دی9فناوری خودرو 

1396/07/04 1396/07/01 18 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی

1396/07/19 1396/07/15 15
 2تحلیل مدارهای الکترونیکی پیشرفته 

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

1396/07/18 1396/07/15 15 ثابت و روانLEDطراحی و ساخت تابلوهای  ITC-EL-930 الکترونیک

1396/07/18 1396/07/15 15
 Labکاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ 

View
ITC-EL-505/1 الکترونیک

1396/07/18 1396/07/15 15 MATLABآشنائی با نرم افزار  ITC-PE-025 برق

1396/07/18 1396/07/15 15 سنسورها ITC-PE-028 برق

1396/07/18 1396/07/15 15 طراحی سیستمهای خورشیدی ITC-PE-226 برق

1396/07/18 1396/07/15 15 17مبحث -مقررات ملی تاسسیات ساختمان ITC-IN-196
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/07/26 1396/07/15 12 Level IIبازرسی جوش بروش چشمی  ITC-WE-060/1 جوشکاری

1396/07/26 1396/07/15 12 E3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل  ITC-WE-080 جوشکاری

1396/07/19 1396/07/15 10
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری

1396/07/26 1396/07/15 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی

1396/07/18 1396/07/15 12 اتصاالت چوبی ITC-WO-571
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/18 1396/07/15 15 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان

1396/07/19 1396/07/15 15 sketchupطراحی معماری با نرم افزار  ITC-UB-227 صنایع ساختمان



1396/07/19 1396/07/15 18 ژورنال شناسی ITC-SE-191/1 طراحی و دوخت

1396/07/19 1396/07/15 13 ( 2 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-130 طراحی و دوخت

1396/07/18 1396/07/15 18 نقاشی روی شیشه ITC-SE-254 طراحی و دوخت

1396/07/19 1396/07/15 20
- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مقدماتی
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/07/26 1396/07/15 24 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/07/19 1396/07/15 15 SQL SERVER 2012 ITC-IT-810/1 ITفناوری اطالعات

1396/07/19 1396/07/15 13 +Aتکنیسین فنی سخت افزار  ITC-IT-200/1 ITفناوری اطالعات

1396/07/19 1396/07/15 15 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات

1396/07/19 1396/07/15 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی

1396/07/19 1396/07/15 15 HDکار با دوربین ITC-AV-106 فناوری آموزشی

1396/07/19 1396/07/15 15
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی

1396/07/19 1396/07/15 10 نرم افزار مولتی مدیا بیلدر ITC-AV-124 فناوری آموزشی

1396/07/18 1396/07/15 15 (دزدگیر )سیستم حفاظتی خودرو  ITC-AT-203  دی9فناوری خودرو 

1396/07/18 1396/07/15 15 1مولد قدرت مقدماتی ITC-AT-318/1  دی9فناوری خودرو 

1396/07/19 1396/07/15 18 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 کشاورزی

1396/07/19 1396/07/15 12 ITC-MA-002 اندازه گیری مقدماتی CNCماشین ابزار 

1396/07/26 1396/07/22 15
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و 

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

1396/07/25 1396/07/22 14
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم 

دیزاینرمقدماتی
ITC-EL-302/2 الکترونیک

1396/07/25 1396/07/22 15 آشنایی با سیستم های اعالم سرقت ITC-PE-217 برق

1396/07/25 1396/07/22 14
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای 

مختلف
ITC-PE-215 برق

1396/07/26 1396/07/22 12
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری



1396/07/26 1396/07/22 12 مونتاز قطعات ITC-WE-076 جوشکاری

1396/07/25 1396/07/22 12 1کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/25 1396/07/22 12
 )کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 

(مقدماتی 
ITC-WO-512

صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/26 1396/07/22 12 مبانی هنرهای تجسمی ITC-WO-036
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/07/26 1396/07/22 10 اصول طراحی معماری ITC-UB-400 صنایع ساختمان

1396/07/26 1396/07/22 15 کاشی کاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان

1396/07/26 1396/07/22 18 (صنعتی  )پیراهن دوز مردانه  ITC-SE-141 طراحی و دوخت

1396/07/26 1396/07/22 18 شلوار دوزی ITC-SE-213 طراحی و دوخت

1396/07/26 1396/07/22 15 ( 1 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس ITC-SE-129 طراحی و دوخت

1396/07/25 1396/07/22 20 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/07/26 1396/07/22 15 CCNA course2 router basic ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات

1396/07/26 1396/07/22 15

MCSAInstalling and 

Configuring Windows Server 

2012

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات

1396/07/26 1396/07/22 15 (مقدماتی)طراحی سایت با نرم افزار جومال ITC-IT-942 ITفناوری اطالعات

1396/07/26 1396/07/22 15 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ مقدماتی ITC-AV-405 فناوری آموزشی

1396/07/26 1396/07/22 12
- مجازی)مبانی فنی تصویربرداری

(غیرحضوری
ITC-AV-105/1 فناوری آموزشی

1396/07/26 1396/07/22 13 نرم افزار ادیوس مقدماتی ITC-AV-117/1 فناوری آموزشی

1396/07/25 1396/07/22 10 الکترونیک کاربردی ITC- AT- 430  دی9فناوری خودرو 

1396/07/25 1396/07/22 15 تعلیق فرمان مقدماتی ITC-AT-565  دی9فناوری خودرو 

1396/07/25 1396/07/22 15 2مولد قدرت مقدماتی  ITC-AT-318/2  دی9فناوری خودرو 



1396/07/25 1396/07/22 15 کار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی ITC-AT-560
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1396/07/25 1396/07/22 18 (شیری و گوشتی)گاوداری صنعتی ITC-FO-114 کشاورزی

1396/07/26 1396/07/22 12 2تراش تخصصی  ITC-MA-089 CNCماشین ابزار 

1396/08/02 1396/07/29 15
کاربردتعمیرات مدارات الکترونیک 

درماشینهای لباسشوئی
ITC-EL-815 الکترونیک

1396/08/03 1396/07/29 15 (مجازی-غیرحضوری)مدار مجتمع خطی  ITC-EL-404/3 الکترونیک

1396/08/02 1396/07/29 15 PLC مقدماتی B ITC-PE-020/3 برق

1396/08/02 1396/07/29 15
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق 

صنعتی
ITC-PE-403/1 برق

1396/08/02 1396/07/29 15 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی ITC-IN-172
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/08/02 1396/07/29 14 سیستم های لوله کشی سردو گرم و فاضالب ITC-IN-066
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1396/08/10 1396/07/29 15 ITC-FL-000 زبان انگلیسی1آزمایشگاه  زبانهای خارجی

1396/08/10 1396/07/29 15
ویژه مربیان ) زبان انگلیسی1آزمایشگاه 

(استان بوشهراجرا در آن استان
ITC-FL-000 زبانهای خارجی

1396/08/03 1396/07/29 12 1مکالمه موضوعی زبان انگلیسی  ITC-FL-325 زبانهای خارجی

1396/08/10 1396/07/29 12 مقدماتی-1معرق  ITC-WO-017
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/08/03 1396/07/29 12 منبت و کنده کاری روی چوب مقدماتی ITC-WO-019/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1396/08/03 1396/07/29 11 نرم افزار لومیون ITC-UB-360 صنایع ساختمان

1396/08/03 1396/07/29 18
بافتنی با دست )آموزش پوشاک دومیل 

(پیشرفته
ITC-SE-263 طراحی و دوخت

1396/08/03 1396/07/29 17 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی ITC-SE-148 طراحی و دوخت

1396/08/03 1396/07/29 14 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144 طراحی و دوخت

1396/08/03 1396/07/29 20

- ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

ویژه  مربیان استان سمنان جرا در )مقدماتی

(آن استان 

ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی



1396/08/03 1396/07/29 20 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ITC-PD-311
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/08/10 1396/07/29 24 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1396/08/03 1396/07/29 15 Dreamweaver ITC-IT-630 ITفناوری اطالعات

1396/08/03 1396/07/29 12 تکنیکها و ترفندهای فتوشاپ پیشرفته ITC-AV-406 فناوری آموزشی

1396/08/03 1396/07/29 15 نرم افزار ادیوس پیشرفته ITC-AV-117/2 فناوری آموزشی

1396/08/02 1396/07/29 15 1برق خودرو ITC-AT-328  دی9فناوری خودرو 

1396/08/02 1396/07/29 13 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1  دی9فناوری خودرو 

1396/08/02 1396/07/29 11
نصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز 

CNGخودرو 
ITC-AT-350  دی9فناوری خودرو 

1396/08/02 1396/07/29 18 آشنایی با طرح  کسب و کار در کشاورزی ITC-FO-127 کشاورزی

1396/08/03 1396/07/29 12 نقشه خوانی صنعتی ITC-MA-143 CNCماشین ابزار 

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1396/07/01 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1396/07/01
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله 

کشی گاز
ITC-UB-230 صنایع ساختمان

1396/07/01 گچ کاری ساختمان ITC-UB-363 صنایع ساختمان

1396/07/01 fire worksمقدماتی  ITC-IT-570 ITفناوری اطالعات

1396/07/01 تدوین با پریمیر ITC-AV-402 فناوری آموزشی

1396/07/01
سیستم برق و الکترونیک ماشینهای 

کشاورزی مقدماتی
ITC-AT-557

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1396/07/15 ITC-FL-785 آلمانیA-1مکالمه شغلی  زبانهای خارجی

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

عمرانی
ITC-UB-278 صنایع ساختمان

1396/07/15
مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای 

(ECU)خودرو
ITC-AT-504  دی9فناوری خودرو 

1396/07/15 سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی ITC-AT-306  دی9فناوری خودرو 

1396/07/15
سیستم تعلیق فرمان و ترمز ماشینهای 

کشاورزی مقدماتی
ITC-AT-558

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1396/07/05

1396/07/05

1396/07/05

1396/07/05

1396/07/18

1396/07/18

1396/07/19

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

نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1396/07/05

1396/07/05

1396/07/18

1396/07/18



1396/07/22
کاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری 

خودرو
ITC-AT-483  دی9فناوری خودرو 

1396/07/22 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان

1396/07/29 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1396/07/29
کاربرد متر لیزری در صنعت عمران و 

ساختمان
ITC-UB-414 صنایع ساختمان

1396/07/29 صدابرداری بر روی صحنه ITC-AV-107 فناوری آموزشی

1396/07/29
سیستم الکتریکی و شبکه الکترونیکی 

خودروهای تجاری
ITC-AT-447

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1396/08/03

1396/08/03

1396/08/03

1396/07/25

1396/07/25

1396/08/02


