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کارتونیک) اجرا رد دپارتمان الکترونیک(  رشته آموزشی الکترونیک و م

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش
03 ITC-EL-012/3  1 (مجازی -غیر حضوری مدارات الکتریکی )تحلیل و عیب یابی 

03 ITC-EL-013/3 مجازی( –ی) غیر حضوری دالکترونیک کاربر  2 
03 ITC-EL-017/3  مجازی( – غیرحضوری)  منطقیتحلیل و عیب یابی مدارات  0 
03 ITC-EL-002/3 (مجازی - غیر حضوری )مقدماتی الکترونیک صنعتی  4 

03 ITC-EL-001  آشنایی با قطعات مینیاتوری وSMD 5 

03 ITC-EL-007/3 
)غیر IPC A013D الکترونیکی استانداردقطعات مونتاژ 

 مجازی( –حضوری 
0 

03 ITC-EL-31202 7 طراحی مدارات چاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر مقدماتی 

03 ITC-EL-314/0 
در  Matlabی و مهندسی ضتکنولوژی کاربرد نرم افزار ریا

 الکترونیک
8 

03 ITC-EL-10800 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکرکنترلرAVR)9 )مقدماتی 

03 ITC-EL-13404 13 عیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک 

03 ITC-EL-311  کاربرد نرم افزار تکنولوژیProteos 11 

03 ITC-EL-141  کاربرد برنامه نویسیC 12 در الکترونیک 

93 ITC-PD-159 )10 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 453

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی کنترل و ازبار دقیق) اجرا رد دپارتمان الکترونیک(

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش
03 ITC-EL-013/3 مجازی( –بری) غیر حضوری دکار الکترونیک  1 

03 ITC-EL-00203  مجازی( -الکترونیک صنعتی مقدماتی) غیر حضوری  2 
03 ITC-EL-400 0 تکنولوژی کاربرد سنسورها در سیستم های صنعتی 
03 ITC-EL-112/0  تکنولوژی کنترل فرآیند صنعتیPID 4 

03 ITC-EL-114004  5 1ابزار دقیق 

03 ITC-EL-114024  0 2ابزار دقیق 

03 ITC-EL-127 Step7 7 مقدماتی 

03 ITC-EL-128 Step7 8 پیشرفته 

03 ITC-EL-131 9 شبکه های صنعتی پروفی نت 

03 ITC-EL-135/4 13 عملگرها 

03 ITC-HP-0100-4  11 مقدماتی 1پنوماتیک و الکتروپنیوماتیک 

03 ITC-HP-0102-4  12 پیشرفته 2پنوماتیک و الکتروپنیوماتیک 

93 ITC-PD-159 )10 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 453

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی  ارنژی اهی تجدیدپذری) اجرا رد دپارتمان الکترونیک(

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش
03 ITC-EL-01203 

 -تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی )غیر حضوری 

 مجازی(
1 

03 ITC-EL-013/3  مجازی( –الکترونیک کاربری) غیر حضوری  2 
03 ITC-EL-00203  مجازی( -الکترونیک صنعتی مقدماتی) غیر حضوری  0 
03 ITC-EL-148 4 انواع باطری و کاربرد آن در دستگاههای الکترونیک 

03 ITC-EL-412004  5 1مبانی انرژی سبز 

03 ITC-EL-412024  0 2مبانی انرژی سبز 

03 ITC-EL-41202 7 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی 

03 ITC-EL-41203  8 بادیطراحی و ساخت نیروگاههای 

03 ITC-EL-41404  9 آبگرمکن های خورشیدیطراحی و ساخت 

03 ITC-EL40104 13 تولید و نیروگاه 

03 ITC-HP-40004 11 پروژه و تحقیق 

93 ITC-PD-159 )12 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی ربق ) اجرا رد دپارتمان ربق(
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-PE-32321 PLC مقدماتی A 1 
03 ITC-PE-235 2 سیستم اعالم حریق 
03 ITC-PE-43021 

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق 

 صنعتی
0 

03 ITC-PE-320 LOGO 4 

03 ITC-PE-23822  5 1شناخت آسانسور و پله برقی 

03 ITC-PE-311 0 مبانی ماشینهای الکتریکی 

03 ITC-PE-339 7 با مقررات ملی ) برق ( ساختمان آشنایی 

03 ITC-PE-32320 PLC مقدماتی B 8 

03 ITC-PE-300 آشنایی با نرم افزار E plan P8 9 

03 ITC-PE-21322 خانه هوشمند بر اساس پروتکل Smart Bus 13 

93 ITC-PD-159 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.*انتخاب پودمان  پدا  
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)اجرا رد دپارتمان اتسیسات(رشته آموزشی اتسیسات  
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-IN-104 1 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات 

03 ITC-IN-072 2 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی 
03 ITC-IN-071  0 با گاز اکسی استیلنجوشکاری 
03 ITC-IN-144 4 سیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب 

03 ITC-IN-074 5 آشنایی با برق تاسیسات 

03 ITC-IN-087 
 –تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک 

 یخچال
0 

03 ITC-IN-101  7 1کولرهای گازی اسپلیت سطح 

03 ITC-IN-144 8 آبگرمکن دیواری گاز سوز 

03 ITC-IN-138  9 1حرارت مرکز سطح 

03 ITC-IN-147  13 1پکیج شوفاژ دیواری ) پکیج حرارتی ( سطح 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا

 



اداره آموزش مرکز                                                               7 

 

کاری و  کاری(رشته آموزشی جوش بازرسی جوش) اجرا رد دپارتمان جوش  
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-WE-174 1 آماده سازی قطعات برای جوشکاری 
03 ITC-WE-171 2 برش قطعات 
03 ITC-WE-174 0 مونتاژ قطعات 

03 ITC-WE-177 
دازی دستگاه جوش و برآورد هزینه نراه ا

 فرآیند جوشکاری
4 

03 ITC-WE-178 طبق دستورالعمل  قطعات جوشکاریE1 5 

03 ITC-WE-175  جوشکاری قطعات طبق دستورالعملE2 0 

03 ITC-WE-181  جوشکاری قطعات طبق دستورالعملE0 7 

93 ITC-PD-015 )8 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 003

گوژی رد دپارتمان علوم  رتبیتی و کارآفرینی می باشد.*انتخاب پودمان پدا  
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 رشته آموزشی صناعی پوشاک) اجرا رد دپارتمان طراحی و دوخت(
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-SE-02200 )1 الگوساز و دوخت باالتنه)متد مولر 
03 ITC- SE -048 2 تعمیر و سرویس چرخهای خانگی 
03 ITC- SE -025 

کامپیوتر در طراحی کاربرد نرم افزار 

 1لباس 
0 

03 ITC- SE -011 4 طراحی پایه و اندام 

03 ITC- SE -203 5 یشلواردوز 

03 ITC- SE -040 )0 پیراهن دوزی مردانه)صنعتی 

03 ITC- SE -073 7 دوخت لباسهای کشی 

03 ITC- SE -044 8 نرم افزار طراحی الگوی لباس 

03 ITC- SE -03000  9 مانکن( مقدماتیموالژ)کار روی 

03 ITC- SE -041 

تعمیر و سرویس ماشینهای دوخت 

صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آالت 

 خط تولید

13 

03 ITC- SE -02300 )11 الگوساز و دوخت کت و پالتو)متد مولر 

93 ITC-PD-015 )12 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.*انتخاب پودمان  پدا  
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 (ITدپارتمان فناوری اطالعات رشته آموزشی فناوری اطالعات و رباتیک ) اجرا رد
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-IT-231 Comp TIA Linux+(Core Level) 1 

03 ITC-IT-441 Flash 2 

03 ITC-IT-201 Comp TIA Network+ 0 

03 ITC-IT-21100  تکنیسین فنی سخت افزارA+ 4 
03 ITC-IT-41000 CCNA Course 2 Router Basic 5 
03 ITC-IT-781 توسعه دهنده برنامه اندرویدAndroid 0 

03 ITC-IT-111  کدنویسیHTML 7 

03 ITC-IT-41100 Photo Shop 8 

03 ITC-IT-301 

MCSA Installing and 

Configuring Windows 

Server2312 
9 

03 ITC-IT-801/0 SQL Server 2312 13 

03 ITC-IT-542 ) 11 طراحی سایت با نرم افزار جومال) مقدماتی 

93 ITC-PD-015 )12 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی  می باشد.*انتخاب پودمان پدا  



اداره آموزش مرکز                                                               13 

 

(و هنراهی دستی رشته آموزشی صناعی چوب ) اجرا رد دپارتمان صناعی چوب  
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-WO-171 1 (صنایع چوب )ابزار شناسی 

03 ITC-WO-122 2 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب 

03 ITC-WO-105 0 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنایع چوب 

03 ITC-WO-10500 4 )صنایع چوب(منبت و کنده کاری روی چوب 

03 ITC-WO-121 5 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 

03 ITC-WO-170 0 اتصاالت چوبی 

03 ITC-WO-172 7 پرسکاری چوب 

03 ITC-WO-114 8 خراطی 

03 ITC-WO-133 )9 رنگ کاری در صنایع چوب) مقدماتی 
03 ITC-WO-102  )13 کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب)مقدماتی 
03 ITC-WO-173 11 ساخت پروژه 

93 ITC-PD-015 )12 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 453

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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اجرا رد دپارتمان صناعی چوب و هنراهی دستی(رشته آموزشی هنراهی تجسمی و صناعی دستی )   
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-WO-180 1 مبانی رنگ 

03 ITC-WO-13300 2 طراحی مقدماتی 

03 ITC-WO-134 0 مبانی هنرهای تجسمی 

03 ITC-WO-183 4 خالقیت در صنایع دستی 

03 ITC-WO-107 5 1معرق مقدماتی 

03 ITC-WO-105/2 0 )صنایع دستی(منبت و کنده کاری روی چوب 

03 ITC-WO-184 7 حجم سازی 

03 ITC-WO-181 )8 طراحی سنتی)متن و حاشیه 

03 ITC-WO-171/0  9 )صنایع دستی(ابزار شناسی 
03 ITC-WO-184 13 مبانی و مفاهیم صنایع دستی 
93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا

 



اداره آموزش مرکز                                                               12 

 

دی( 3رشته آموزشی صناعی خوردو) اجرا رد دپارتمان فناوری خوردو   
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-AT-30800  1 1مولد قدرت مقدماتی 
03 ITC-AT-30802  2 2مولد قدرت مقدماتی 

03 ITC-AT-143  0 1مدیریت موتور مقدماتی 

03 ITC-AT-144  4 2مدیریت موتور مقدماتی 

03 ITC-AT-342 5 1تقال قدرت مقدماتی نا 

03 ITC-AT-343 0 2تقال قدرت مقدماتی نا 

03 ITC-AT-141 7 تعلیق فرمان مقدماتی 

03 ITC-AT-315 8 سیستم ترمز معمولی 

03 ITC-AT-328  9 )مقدماتی(1خودروبرق 

03 ITC-AT-325 13 )پیشرفته(2برق خودرو 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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کشاورزی(دپارتمان اجرا رد امور زراعی و باغبانی)کشاورزی  رشته آموزشی   
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-FO-027 
)امور زراعی و کسب و کار  های آشنایی با طرح

 باغی(
1 

03 ITC-FO-17100 2 آشنایی با بسترهای کاشت قارج های خوراکی 
03 ITC-FO-17000 0 آشنایی با تولید و پرورش قارچ های خوراکی 

03 ITC-FO-21000 ، داشت و برداشت گیاهان دارویی اصول کاشت  4 

03 ITC-FO-14100 5 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک 

03 ITC-FO-01100 0 آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای 

03 ITC-FO-888 7 مدیریت باغات میوه 

03 ITC-FO-128 8 هرس درختان میوه 

03 ITC-FO-012 9 تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

03 ITC-FO-022 13 محوطه سازی فضای سبز 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل : 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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دپارتمان کشاورزی(اجرا رد  رشته آموزشی کشاورزی و امور دامی)  
پودماننام  کد پودمان ساعت آموزش  ردیف 

03 ITC-FO-027 1 )امور دامی(کسب و کار  های آشنایی با طرح 
03 ITC-FO-018 2 پرورش پرندگان زینتی 
03 ITC-FO-015  0 بومیپرورش دهنده مرغ 

03 ITC-FO-001 4 پرورش طیور 

03 ITC-FO-002 5 پرورش گوسفند و بز 

03 ITC-FO-003 0 ) گوشتی و تخمگذاری(پرورش مرغ 

03 ITC-FO-134 7 پرورش و تکثیر زنبور عسل 

03 ITC-FO-014 8 جیره نویسی دام و طیور با رایانه 

03 ITC-FO-004 شیری و گوشتی(گاوداری صنعتی(  9 

03 ITC-FO-000 13 پرورش کرم ابریشم 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل : 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی آزبیان و شیالت) اجرا رد دپارتمان کشاورزی(
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-FO-027 1 کسب و کار در کشاورزی های آشنایی با طرح 
03 ITC-FO-11100  پرورش ماهیطراحی و ساخت استخر  2 
03 ITC-FO-114 0 پرورش و تکثیر ماهیان زینتی 

03 ITC-FO-01100  4 جیره نویسی آبزیان 

03 ITC-FO-114 5 آشنایی با پرورش ماهیان خاویاری 

03 ITC-FO-113 0 پرورش و تکثیر ماهیان سردآبی 

03 ITC-FO-11200 7 پرورش و تکثیر ماهیان گرمابی 

03 ITC-FO-311 8 محصوالت شیالتی فرآوری 

03 ITC-FO-312 9 آشنایی با غذاهای زنده در پرورش آبزیان 

03 ITC-FO-314 
آشنایی با کیفیت آب پرورش آبزیان ) فیزیکو 

 شیمیایی(
13 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل : 093

گوژی رد دپارتمان علوم  رتبیتی و کارآفرینی می باشد.*انتخاب پودمان پدا  
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 رشته آموزشی خدمات آموزشی) اجرا رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی(

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-PD-511 1 تربیت مربی روشهای نوین تدریس 

03 ITC-PD-014 
نوین روشهای ویژه  مربیان آموزش اثربخش 

 تدریس 
2 

03 ITC-PD-810 0 نیاز سنجی آموزشی 

03 ITC-PD-002 4 برنامه ریزی درسی 

03 ITC-PD-214 
ایزو  فرآیند آموزشآشنایی با استاندارد

 )نیازسنجی(13315
5 

03 ITC-PD-410 )0 مشاوره و راهنمایی و هدایت شغلی )مقدماتی 

93 ITC-PD-015 )7 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 033
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 رشته آموزشی مدرییت صناعی) اجرا رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی(

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-PD-318 1 اصول و مبانی مدیریت 

03 ITC-PD-211 
اصول گزارش نویسی و مکاتبات موثر 2 مهارتهای 

 برقراری ارتباط اثربخش
2 

03 ITC-PD-212 5نظام آراستگی محیطS 0 

03 ITC-PD-301 ( نگهداری و تعمیرات جامعTPM) 4 

15 ITC-PD-343 
مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت 

 مشتری
5 

03 ITC-PD-213 
استاندارد  و مستندسازی تشریح الزامات  ،مبانی 

ISO 9331  
0 

03 ITC-PD-307 سیستم مدیریت یکپارچه IMS 7 

03 ITC-PD-328  کنترل فرآیند آماریSPC 8 

93 ITC-PD-015 )9 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 015
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 رشته آموزشی امور مالی و بازرگانی) اجرا رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی(

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-PD-710 1 حسابداری مقدماتی 

43 ITC-PD-712 2 حسابداری تکمیلی 

03 ITC-PD-713 0 حقوق و دستمزد 

23 ITC-PD-714 4 نرم افزارهای تخصصی مالی و حسابداری 

43 ITC-PD-711 5 حسابداری صنعتی 

43 ITC-PD-714 0 بازاریابی 

43 ITC-PD-717 7 تحلیل بورس 

93 ITC-PD-015 )8 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 003
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شت) اجرا رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی(  رشته آموزشی ایمنی و بهدا

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-PD-239 
ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی             

) مقدماتی(   
1 

03 ITC-PD-213 )2 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی )تکمیلی 

03 ITC-PD-214 
اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی 

OHSAS1833 
0 

03 ITC-PD-300 4 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی 

03 ITC-PD-021 5 بهداشت روانی در محیط کار 

03 ITC-PD-212 5نظام آراستگی محیطS 0 

03 ITC-PD-303  5ممیزیS 7 

10 ITC-PD-310 8 مدیریت استرس 

03 ITC-PD-301 ( نگهداری و تعمیرات جامعTPM) 9 

93 ITC-PD-015 )13 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 040
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کانیک) اجرا رد دپارتمان ماشین ازبارو   ( CNCرشته آموزشی م
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-MA-11000  1 1مکانیک عمومی 
03 ITC-MA-188 2 1تراش تخصصی 
03 ITC-MA-185 0 2تراش تخصصی 
03 ITC-MA-151 4 0تراش تخصصی 

03 ITC-MA-115 5 فرزکاری سطح یک 

03 ITC-MA-043 0 نقشه خوانی صنعتی 

03 ITC-MA-112 7 اندازه گیری مقدماتی 

03 ITC-MA-178  8 1ابزار تیز کنی 

03 ITC-MA-174 9 تعمیر و نگهداری ماشین تراش 

03 ITC-MA-011 
سیستم کنترل  200سطح  CNCفرز 

 فانوک)اپراتوری و برنامه نویسی(
13 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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ساختمان(رشته آموزشی عمران و معماری) اجرا رد  دپارتمان صناعی   
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-UB-323 1 بنای سفت کار 
03 ITC-UB-221 2 تکنولوژی بتن 
03 ITC-UB-342 0 قالب بندی 

03 ITC-UB-24000 4 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان 

03 ITC-UB-340 5 کاشیکاری 

03 ITC-UB-343 0 گچ کاری ساختمان 

03 ITC-UB-22100 7 ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد 

03 ITC-UB-227 اسکچ آپ طراحی و معماری با نرم افزار Sketch up 8 

03 ITC-UB-411 9 اصول طراحی معماری 

03 ITC-UB-410 13 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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یی   رشته آموزشی صناعی غذا
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-FI-110 1 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی 
03 ITC-FI-112 2 اصول نگهداری مواد غذایی 
03 ITC-FI-113 0 ) کارآفرینی و امور فرآوری غذا( راه اندازی آشپزخانه صنعتی 

03 ITC-FI-114 4 اصول بهداشت در صنایع غذایی 

03 ITC-FI-111  تشریح مبانیHACCP 5 در صنایع غذایی 

03 ITC-FI-114 0 کنترل نحوه طراحی ساخت ساختمان و تجهیزات فرآوری غذا 

03 ITC-FI-117 7 فرآوری خشکبار 

03 ITC-FI-118  8 نانوایی مقدماتیمربیگری 

03 ITC-FI-115 9 مربیگری نانوایی پیشرفته 

93 ITC-PD-015 )13 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل : 003

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا

 

 



اداره آموزش مرکز                                                               20 

 

 رشته آموزشی صناعی نساجی
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-LO-110 1 مقدمات بافندگی 
03 ITC-LO-112 2 ریسندگی الیاف کوتاه و بلند 
03 ITC-LO-113 0 رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه 

03 ITC-LO-114 4 بافت فرش ماشینی 

03 ITC-LO-111 5 بافت پارچه با دستگاه ماکویی و رایبر 

03 ITC-LO-114 0 بافت پارچه با دستگاه ایرجت 

03 ITC-LO-117 7 بافت پارچه با سیستم پودگذاری پروژکتایل 

03 ITC-LO-118 8 آزمایشگر کنترل کیفیت منسوجات 

03 ITC-LO-115 9 آزمایشگر فیزک الیاف و نخ 

03 ITC-LO-101 13 آزمایشگر شیمی الیاف و نخ 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل : 093

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی ماشین آالت کشاورزی) اجرا رد دپارتمان فناوری خوردواهی تجاری (
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-AT-111 
سیستم انتقال قدرت ماشینهای 

 1 کشاورزی مقدماتی
03 ITC-AT-114 

سیستم انتقال قدرت ماشینهای 

 2 کشاورزی پیشرفته

03 ITC-AT-117 
سیستم برق و الکترونیک ماشینهای 

 مقدماتی کشاورزی
0 

03 ITC-AT-118 
سیستم تعلیق و فرمان و ترمز ماشینهای 

 کشاورزی
4 

03 ITC-AT-115 5 تعمیر و نگهداری تیلر 

03 ITC-AT-141 
کار با دستگاه عیب یاب خودروهای 

 دیزل
0 

03 ITC-AT-140 
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی 

 مقدماتی
7 

03 ITC-AT-142 
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی 

 پیشرفته
8 

03 ITC-AT-345 
سیستم هیدرولیک ماشینهای کشاورزی 

 مقدماتی
9 

03 ITC-AT-410 13 1سوخت رسانی دیزل 

93 ITC-PD-015 )11 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 423

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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 رشته آموزشی هنراهی نمایشی) اجرا رد دپارتمان فناوری آموزشی (
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-AV-01300 مقدماتی 1 عکاسی دیجیتال  1 
03 ITC-AV-011  تصویربرداریمبانی فنی  2 

03 ITC-AV-014 کار با دوربینHD 0 

03 ITC-AV-01302  پیشرفته 2عکاسی دیجیتال  4 

03 ITC-AV-015 5 تکنیک های هنری تصویربرداری 

03 ITC-AV-017 0 صدابرداری بر روی صحنه 

03 ITC-AV-018 7 نور پردازی و کنترل نور صحنه 

03 ITC-AV-00700  مقدماتینرم افزار ادیوس  8 

03 ITC-AV-014 )9 اصول سناریو نویسی آموزشی ) مستند 

03 ITC-AV-01000 13 زیبایی شناسی 

03 ITC-AV-00702 11 نرم افزار ادیوس پیشرفته 

03 ITC-AV-213 12 آشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی 

93 ITC-PD-015 )10 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 453

گوژی رد دپارتمان علوم رتبیتی و کارآفرینی می باشد.  *انتخاب پودمان پدا
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گلیسی رشته آموزشی خدمات آموزشی)   اجرا رد دپارتمان زبانهای خارجی(گرایش زبان ان

 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش

03 ITC-FL-404 PET1 1 
03 ITC-FL-405 PET2 2 

03 ITC-FL-400 PET0 0 

03 ITC-FL-407 PET(P.T) 4 

93 ITC-FL-453 TKT1 5 

03 ITC-FL-451 TKT2 0 

03 ITC-FL-452 TKT0 7 

03 ITC-FL-455 8 1کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 

93 ITC-PD-159 )9 پداگوژی ) ویژه مربیان جدیداالستخدام 

 جمع کل: 543

گوژی رد دپارتمان علوم  رتبیتی و کارآفرینی می باشد.*انتخاب پودمان پدا  
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م الستخدا  دوره اهی عمومی وژیه کلیه مربیان جدیدا
 ردیف نام پودمان کد پودمان ساعت آموزش نام دپارتمان
زبان انگلیسی 1آزمایشگاه  ITC-FL-111 03 زبانهای خارجی  1 

 2 اخالق حرفه ای و مسئولیتها و وظایف قانونی ITC-PD-227 18 علوم تربیتی
تربیتی علوم  5 ITC-PD-001 

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان آموزش 

 فنی و  حرفه ای
0 

 4 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-003 03 علوم تربیتی

 5 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی  ITC-PD-000 03 علوم تربیتی

موزشیآفناوری   03 ITC-AV-214 0 روشهای ارائه مطلب 

 جمع کل: 170 

قل  ساعت اختیاری( 06ساعت دوره اهی عموی را بگذرانند)  579ساعت از کل  559مربیان موظفند حدا  

  


