
تاریخ پایان تاریخ شروع
تعداد ثبت 

نامی
عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1398/05/09 1398/05/05 17

آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های 

غیر )حفاظت و امنیت الکترونیک

(مجازی- حضوری

ITC-EL-806/3 الکترونیک 1

1398/05/08 1398/05/05 12
 AVR2کاربرد و پروگرام میکروکنترولر 

(پیشرفته  )
ITC-EL-539 الکترونیک 2

1398/05/08 1398/05/05 10
 Liftطراحی آسانسور با نرم افزار 

Desing
ITC-PE-223 برق 3

1398/05/08 1398/05/05 15 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها ITC-PE-224 برق 4

1398/05/08 1398/05/05 14
ماشین 1-8لوازم خانگی گردنده

(لباسشویی 
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
5

1398/05/08 1398/05/05 12
تست التراسونیک جوش های سازه های 

(AWS-D1.1)فلزی طبق استاندارد 
ITC-WE-083 جوشکاری 6

1398/05/15 1398/05/05 12

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر 

-Module E3)روی فوالد کربنی ساده 

1 )

ITC-WE-006 جوشکاری 7

1398/05/08 1398/05/05 18 کت مردانه با دوخت صنعتی ITC-SE-362
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
8

1398/05/09 1398/05/05 10
اجرا در استان )(تابستری)گلیم بافی نوین

(گیالن
ITC-SE-350

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
9

1398/05/08 1398/05/05 14 نرم افزار طراحی الگوی لباس ITC-SE-144
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
10

1398/05/08 1398/05/05 12
روش )ایجاد طرح روی چوب با برق

(لیختنبرگ
ITC-WO-129

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
11

1398/05/09 1398/05/05 15
غیر )تزیینات داخلی و چیدمان منازل

(مجازی- حضوری
ITC-WO-564

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
12

1398/05/08 1398/05/05 8 (پانتیوگراف)ماشین کپی تراش ITC-WO-016
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
13

1398/05/08 1398/05/05 10 معرق مشبک ITC-WO-008
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
14

1398/05/09 1398/05/05 16
غیر ) Cad Earthآموزش نرم افزار 

(مجازی- حضوری
ITC-UB-450 صنایع ساختمان 15

1398/05/09 1398/05/05 20
 )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(اجرا در استان فارس)(تکمیلی 
ITC-PD-210

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
16

1398/05/08 1398/05/05 15 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
17

1398/05/08 1398/05/05 14 IMSسیستم مدیریت یکپارچه ITC-PD-317
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
18

1398/05/08 1398/05/05 13 adobe Captivativeمقدماتی ITC-IT-1001 ITفناوری اطالعات  19

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



1398/05/08 1398/05/05 14 ILLUSTRATOR ITC-IT-650 ITفناوری اطالعات  20

1398/05/08 1398/05/05 14 HTMLکد نویسی  ITC-IT-500 ITفناوری اطالعات  21

1398/05/08 1398/05/05 11 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 22

1398/05/08 1398/05/05 10 آنالیز گازهای خروجی اگزوز ITC-AT-304 23 دی9فناوری خودرو 

1398/05/08 1398/05/05 10 1نقاشی خودرو ITC-AT-400 24 دی9فناوری خودرو 

1398/05/08 1398/05/05 14 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
25

1398/05/08 1398/05/05 8 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
26

1398/05/09 1398/05/05 15
- غیر حضوری  )ابزار شناسی تخصصی

(مجازی
ITC-MA-123/1 CNCماشین ابزار  27

1398/05/08 1398/05/05 20
پیش )حفاظت از محیط زیست عمومی

(نیاز برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
28

1398/05/16 1398/05/12 10
اجرا در استان )مدیریت واحدهای اقامتی

(همدان
ITC-HT-018 هتلداری و گردشگری 29

1398/05/16 1398/05/12 20
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت 

(مجازی- غیرحضوری)موبایل و تبلت 
ITC-EL-212/33 الکترونیک 30

1398/05/15 1398/05/12 14 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی ITC-EL-414 الکترونیک 31

1398/05/15 1398/05/12 9 PLC کاربردی ITC-PE-417 برق 32

1398/05/16 1398/05/12 16
اجرا در )eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(استان گیالن
ITC-PE-033 برق 33

1398/05/15 1398/05/12 15
حفاظت الکتریکی شبکه های توزیع 

فشار متوسط
ITC-PE-030 برق 34

1398/05/15 1398/05/12 15 سیستم اعالم حریق ITC-PE-205 برق 35

1398/05/15 1398/05/12 10
-1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی 

( (مایکروویو ) 5
ITC-IN-107

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
36

1398/05/15 1398/05/12 12
جوشکاری تیگ بروش فوالد زنگ نزن 

(T.S.St.3 )
ITC-WE-046 جوشکاری 37

1398/05/16 1398/05/12 14
اجرا در )A-1آزمایشگاه زبان انگلیسی 

(استان تهران
ITC-FL-000/1 زبانهای خارجی 38

1398/05/15 1398/05/12 13 B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/2 زبانهای خارجی 39

1398/05/15 1398/05/12 14 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی 40

1398/05/16 1398/05/12 20
آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )مقدماتی
ITC-SE-363

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
41

1398/05/15 1398/05/12 18
تعمیر و سرویس ماشین های دوخت 

صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید
ITC-SE-145

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
42

1398/05/15 1398/05/12 15 عروسک دوزی ITC-SE-343
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
43

1398/05/15 1398/05/12 10 سوخت نگاری ITC-WO-042
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
44



1398/05/16 1398/05/12 14
رندرگیری در نرم افزار اسکچ 

(غیرحضوری- مجازی)آپ
ITC-UB-443 صنایع ساختمان 45

1398/05/15 1398/05/12 14 کاشی کاری ITC-UB-361 صنایع ساختمان 46

1398/05/15 1398/05/12 9
کارآفرینی )راه اندازی آشپزخانه صنعتی

امورفرآوری غذا
ITC-FI-003 صنایع غذایی 47

1398/05/15 1398/05/12 15 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
48

1398/05/15 1398/05/12 14 روانشناسی عمومی ITC-PD-128
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
49

1398/05/16 1398/05/12 20
اجرا در )روانشناسی مهارتهای ارتباطی

(استان کهگیلویه وبویراحمد
ITC-PD-113

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
50

1398/05/15 1398/05/12 16 مدیریت آموزشی ITC-PD-130
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
51

1398/05/15 1398/05/12 14 CCNA course2 router basic ITC-IT-401/1 ITفناوری اطالعات  52

1398/05/15 1398/05/12 15 MS project 2010 ITC-IT-920/1 ITفناوری اطالعات  53

1398/05/15 1398/05/12 17
غیر )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

(مجازی- حضوری
ITC-IT-23 ITفناوری اطالعات  54

1398/05/15 1398/05/12 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 55

1398/05/16 1398/05/12 20
- غیر حضوری )الکترونیک خودرو

(مجازی
ITC-AT-659

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
56

1398/05/15 1398/05/12 14
 )سوخت رسانی انژکتوری تخصصی 

(پیشرفته 
ITC-AT-308

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
57

1398/05/16 1398/05/12 10
مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای 

(مقدماتی)سنگین
ITC-AT-610

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
58

1398/05/15 1398/05/12 12 3مولد قدرت تخصصی مزدا ITC-AT-497
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
59

1398/05/15 1398/05/12 10 Power mill ماشین کاری در نرم افزار  ITC-MA-044/1 CNCماشین ابزار  60

1398/05/15 1398/05/12 8 1تراش تخصصی  ITC-MA-088 CNCماشین ابزار  61

1398/05/15 1398/05/12 9

حفاظت و ایمنی عمومی در محیط 

پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )کار

(مشاغل

ITC-HS-001
 HSE( سالمت ایمنی و

(محیط زیست
62

1398/05/16 1398/05/13 3
اصول اپراتوری و سرویس و نگهداری 

بیل هیدرولیکی
ITC-AT-644

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
63

1398/05/23 1398/05/19 12 (مقدماتی)نقاشی روی انواع مصنوعات ITC-WO-090
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
64

1398/05/23 1398/05/19 10
اجرا در استان ) کارآفرینی مقدماتی 

(اذربایجان شرقی
ITC-PD-206

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
65

1398/05/23 1398/05/19 8 چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب ITC-MA-072 CNCماشین ابزار  66



1398/05/23 1398/05/19 15
شناخت و کاربرد تخصصی 

(مجازی- غیرحضوری)بیرینگها
ITC-MA-147/1 CNCماشین ابزار  67

1398/05/28 1398/05/26 15 ساختمان (برق)آشنایی با مقررات ملی  ITC-PE-009 برق 68

1398/05/28 1398/05/26 15
تکنسین سیستم نظارت تصویری 

(OCSAدوربین مداربسته)
ITC-PE-237 برق 69

1398/05/28 1398/05/26 14
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 70

1398/05/28 1398/05/26 12
پکیج یونیت پشت بامی تهویه 

(روف تاپ)مطبوع
ITC-IN-206

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
71

1398/05/28 1398/05/26 14
روی  (Brazing)لحیم کاری سخت نقره

لوله های مسی
ITC-IN-207

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
72

1398/05/28 1398/05/26 18
Subtraction Cutting(برش 

(معکوس
ITC-SE-342

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
73

1398/05/28 1398/05/26 18 طراحی و چاپ مهر قلمکار ITC-SE-256
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
74

1398/05/28 1398/05/26 12 خراطی ITC-WO-506
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
75

1398/05/28 1398/05/26 20 (مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی ITC-IT-10 ITفناوری اطالعات  76

1398/05/28 1398/05/26 15 ITC-AT-632 برق خودروی چری کوئین 77 دی9فناوری خودرو 

1398/05/28 1398/05/26 8
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

موتورسیکلت
ITC-AT-633 78 دی9فناوری خودرو 

1398/05/28 1398/05/26 18 داروهای گیاهی ITC-FO-206 کشاورزی 79

1398/05/28 1398/05/26 17
فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد 

کودهای شیمیایی
ITC-FO-069 کشاورزی 80

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1398/05/05 طراحی انواع پست برق ITC-PE-034 برق

1398/05/05 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1398/05/05
 در صنایع HACCPتشریح مبانی 

غذایی
ITC-FI-005 صنایع غذایی

1398/05/05 برنامه ریزی درسی ITC-PD-112
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1398/05/05 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی ITC-AV-367 فناوری آموزشی

1398/05/05
عیب یابی در سیستمهای هیدرولیکی بر 

RCFAاساس روش 
ITC-AT-574  دی9فناوری خودرو 

 به علت به حد 1398الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در مرداد ماه 

نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1398/05/08

1398/05/08

1398/05/08

1398/05/08

1398/05/08

1398/05/08



1398/05/12 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب ITC-WO-520
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1398/05/12 (اجرا در استان فارس)منبت سنتی آباده ITC-WO-053
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1398/05/12 GPS دو فرکانسه مقدماتی ITC-UB-320 صنایع ساختمان

1398/05/12
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و 

کارگاه جوش
ITC-UB-218 صنایع ساختمان

1398/05/12
 - CompTIAاجرا در استان گیالن)

Network +
ITC-IT-210 ITفناوری اطالعات 

1398/05/12 1مبانی برق و الکترونیک خودرو  ITC-AT-201/1  دی9فناوری خودرو 

1398/05/12 (کوئین- چری)مدیریت موتور تخصصی  ITC-AT-635  دی9فناوری خودرو 

1398/05/12 کار با دستگاه تنظیم فرمان ITC-AT-499
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/05/12 پیوند  درختان میوه ITC-FO-024 کشاورزی

1398/05/26 VSPپردازش تصویر  ITC-EL-223 الکترونیک

1398/05/26 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1398/05/28

1398/05/28

1398/05/15

1398/05/16

1398/05/15

1398/05/15

1398/05/16

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1398/05/15

1398/05/15

1398/05/15

1398/05/15


