
تاریخ پایان تاریخ شروع تعداد ثبت نام عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1398/11/08 1398/11/05 8
دوربین )تکنسین سیستم نظارت تصویری 

(OCSAمداربسته
ITC-PE-237 برق 1

1398/11/08 1398/11/05 11
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 2

1398/11/08 1398/11/05 14 طراحی پایه و اندام ITC-SE-155
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
3

1398/11/08 1398/11/05 8 کاور دوز لوازم برقی ITC-SE-354
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
4

1398/11/08 1398/11/05 13 (مقدماتی)کار روی مانکن - موالژ  ITC-SE-131/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
5

1398/11/08 1398/11/05 12 ابزار شناسی ITC-WO-570
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
6

1398/11/08 1398/11/05 16 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
7

1398/11/08 1398/11/05 20
مختص مربیان استان کهگیلویه )1ارزشیابی 

(وبویراحمد
ITC-PD-116

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
8

1398/11/08 1398/11/05 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کا 

(مختص مربیان سیستان و بلوچستان)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
9

1398/11/16 1398/11/05 18 (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
10

1398/11/08 1398/11/05 12
مختص مربیان استان )روشهای ارائه مطلب

(فارس اجرا در ان استان
ITC-AV-204 فناوری آموزشی 11

1398/11/08 1398/11/05 20
پیش )بهداشت و سالمت عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-002

سالمت ایمنی و )HSEه 

(محیط زیست
12

1398/11/15 1398/11/12 20
پیش )حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-001

 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
13

1398/11/15 1398/11/12 8 آشنایی با سیستم اعالم سرقت ITC-PE-217/1 برق 14

1398/11/15 1398/11/12 8
کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی 

AC
ITC-PE-407 برق 15

1398/11/15 1398/11/12 8 1کولرگازی اسپلیت سطح  ITC-IN-015
تاسیسات حرارتی و 

برودتی
16

1398/11/16 1398/11/12 11

تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس 

از نوع )(GMAW)و(SMAW)الکتریکی

(Conventionalمتعارف

ITC-WE-082 جوشکاری 17

1398/11/15 1398/11/12 9
جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با 

E6013الکترود
ITC-WE-088 جوشکاری 18

1398/11/15 1398/11/12 14 ITC-FL-571 انگلیسی1مکالمه شغلی  زبانهای خارجی 19

1398/11/15 1398/11/12 13 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان ITC-SE-287
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
20

1398/11/15 1398/11/12 18 فوم و تلق- چوب -دوخت کیف تلفیقی چرم  ITC-SE-379
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
21

1398/11/21 1398/11/12 11 مقدماتی-1معرق  ITC-WO-017
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
22

(1398بهمن ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1398/11/16 1398/11/12 20
مختص مربیان استان ) کارآفرینی مقدماتی 

(سیستان وبلوچستان
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
23

1398/11/16 1398/11/12 18
مختص )اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

(مربیان سمنان
ITC-PD-111

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
24

1398/11/15 1398/11/12 13 Photo Shop ITC-IT-600/1 ITفناوری اطالعات  25

1398/11/15 1398/11/12 10 Pythonبرنامه نویسی  ITC-IT-701 ITفناوری اطالعات  26

1398/11/15 1398/11/12 8 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی ITC-AV-366 فناوری آموزشی 27

1398/11/16 1398/11/12 9
 )کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 

(مختص مربیان استان فارس)دیاگ
ITC-AT-301

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
28

1398/11/15 1398/11/12 8 پرورش اسب ITC-FO-129 کشاورزی 29

1398/11/16 1398/11/12 19
مختص مربیان استان مازندران )پرورش طیور

(اجرا در آن استان 
ITC-FO-110 کشاورزی 30

1398/11/16 1398/11/13 15

آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های 

- غیر حضوری)حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-806/3 الکترونیک 31

1398/11/16 1398/11/13 19
آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )مقدماتی
ITC-SE-363

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
32

1398/11/16 1398/11/13 13 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
33

1398/11/16 1398/11/13 14
- غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی

(مجازی
ITC-WO-562

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
34

1398/11/16 1398/11/13 8
- مجازی)رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ

(غیرحضوری
ITC-UB-443 صنایع ساختمان 35

1398/11/16 1398/11/13 15 (غیرحضوری- مجازی )متره و برآورد ITC-UB-327/1 صنایع ساختمان 36

1398/11/15 1398/11/13 20
- غیر حضوری )تحلیل و طراحی سیستم

(مجازی
ITC-IT-16 ITفناوری اطالعات  37

1398/11/16 1398/11/13 25 (مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو ITC-AT-659
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
38

1398/11/16 1398/11/13 24
غیر - مجازی  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(حضوری
ITC-AT-657

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل
39

1398/11/16 1398/11/13 18
 )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی

(غیر حضوری- مجازی 
ITC-FO-136 کشاورزی 40

1398/11/21 1398/11/19 9 ایمنی در برق ITC-PE-001/1 برق 41

1398/11/21 1398/11/19 18 (متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه ITC-SE-122/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
42

1398/11/21 1398/11/19 10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
43

1398/11/21 1398/11/19 14 تکنولوژی آموزشی ITC-PD-802
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
44

1398/11/21 1398/11/19 8
اجرا در )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور

( دی9مرکز 
ITC-AT-572 45 دی9فناوری خودرو 

1398/11/29 1398/11/26 14 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر ITC-PE-241 برق 46

1398/11/29 1398/11/26 8 Lift Desingطراحی آسانسور با نرم افزار  ITC-PE-223 برق 47

1398/11/29 1398/11/26 8
سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت 

(VRF,VRV)متغیر
ITC-IN-186

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
48



1398/11/29 1398/11/26 11
آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل 

ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای 
ITC-WE-089 جوشکاری 49

1398/11/29 1398/11/26 17 (تزیینات کاربردی قالب بافی )دریم کچر ITC-SE-388
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
50

1398/11/29 1398/11/26 18 عروسک دوزی ITC-SE-343
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
51

1398/12/06 1398/11/26 9 خاتم کاری ITC-WO-032
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
52

1398/11/29 1398/11/26 11 خراش روی فلز ITC-WO-049
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
53

1398/11/29 1398/11/26 10 طراحی مقدماتی ITC-WO-033/1
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
54

1398/11/29 1398/11/26 9 تکنولوژی نانهای حجیم و نیمه حجیم ITC-FO-086 صنایع غذایی 55

1398/11/29 1398/11/26 15 اخالق حرفه ای ITC-PD-122
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
56

1398/11/30 1398/11/26 20
مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کا 

(مختص مربیان آذربایجان غربی)(
ITC-PD-209

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
57

1398/11/29 1398/11/26 14 روانشناسی یادگیری ITC-PD-131
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
58

1398/11/29 1398/11/26 11 java script ITC-IT-530 ITفناوری اطالعات  59

1398/11/29 1398/11/26 8 نور پردازی و کنترل نور صحنه ITC-AV-108 فناوری آموزشی 60

1398/11/29 1398/11/26 10 ( دی9اجرا در مرکز )تکنولوژی مالتی پلکس ITC-AT-210 61 دی9فناوری خودرو 

1398/11/30 1398/11/26 18
آشنائی با طراحی احداث و مدیریت سازه های 

(مختص مربیان استان فارس)گلخانه ای
ITC-FO-027 کشاورزی 62

1398/11/30 1398/11/27 15
-LCD-LEDاصول تلویزیونهای دیجیتال

PDP(مجازی-غیرحضوری)
ITC-EL-218/3 الکترونیک 63

1398/11/30 1398/11/27 15
- غیر حضوری) Cad Earthآموزش نرم افزار 

(مجازی
ITC-UB-450 صنایع ساختمان 64

1398/12/01 1398/11/27 20
مختص مربیان )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان زنجان
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
65

1398/11/30 1398/11/27 15 (مجازی- غیر حضوری ) متالورژی پودر ITC-MA-050/1 CNCماشین ابزار  66

 عنوان طبق جدول فوق می باشد سایر دوره ها 66الزم به ذکر است عناوین دوره های قابل اجرا 

برگزار نمی شود


