
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عبدیمرتضی1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

صولتیکریم2
 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

پاشائیناصر3
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

قهرمانپورمهدی4

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

رضاییمهدی5

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

صفریحسن6

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهادری کلیبرشهرام7
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

عباسیان پیرنیااحد8

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

تقی پوراحمد9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401دی ماه استان آذربایجان شرقی
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زواررقیه10

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

جهان سریولی11

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

نجات بخشرقیه12

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

رمضانیبهنام13

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

شیخ زادهقهرمان14

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
–––چهارساعتدو روز––1401/10/101401/10/143016

غیبت بیش 

از ده درصد

صفریحسن15

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

غفاریان ساالریزهرا16
غیر  )نقشه خوانی صنعتی

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

143
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریمیکریم17
غیر  )نقشه خوانی صنعتی

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

143
1401/10/101401/10/143030––––––––

قهرمانپورمهدی18

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

داداشی خالصبهرام19

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

عبدیمرتضی20

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
––––یک روز––1401/10/171401/10/213024

غیبت بیش 

از ده درصد

خداییعلی21
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

نجات بخشرقیه22
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––



صولتیکریم23
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

ابراهیم24
عباسی سیه 

جانی

مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

رمضانیبهنام25
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/10/171401/10/213030––––––––

حاج حسینیاسماء26
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

عباسیفریبا27

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

نجات بخشرقیه28

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

رویه کوبی مبلصولتیکریم29
ITC-WO-

608
1401/10/241401/10/273030––––––––

شمع سازمحمدرضا30

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
––––سه روز––1401/10/241401/10/283012

غیبت بیش 

از ده درصد

رشیدیشهروز31

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
1401/10/241401/10/283030––––––––

رضاییحبیب32

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
1401/10/241401/10/283030––––––––

سهیلی اذراسالم33
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نجفی تک آغاجآرش1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

حسین2
اکبری عربلوی 

آقاعلی

 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

حمیدیولی3

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

وصالیمهدی4

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

محمدی بوکانیعالیه5
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

سبزه چیسحر6

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

سهرابیشیدا7

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

عزیزی حسن آبادشهناز8

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

سعیدنسیمه9
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

سیده سحر10
هاشمی پور 

دیوشلی

قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

مقدمحسین11
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره
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افشین12
حسین زاده 

اوصانلو

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

وخشوریمیرمحمد13

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
––––یک روز––1401/10/171401/10/213024

غیبت بیش 

از ده درصد

جعفرزادهرقیه14
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

سعیدنسیمه15

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهدالوریتوحید16
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

رحمتیمنیژه17
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

اکبری عربلوحسین18
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

محمدیمسعود19
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/10/171401/10/213030––––––––

صمیمیولی20
درایورهای الکتریکی 

V90زیمنس

ITC-EL-

1006
1401/10/241401/10/273030––––––––

الهیاری تکانتپهمحمد رضا21

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

کاظمیکاوه22

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

مقدمحسین23

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

امیرحسینیجمیل24
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

شکرزاده یکانحسین25
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

مختاریانرقیه26
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––



فرزانهیاشار27
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
––––سه روز––1401/10/241401/10/283012

غیبت بیش 

از ده درصد

مقدموحید28
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسدالهیولی1
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

آقازاده تولوناعظم2
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

لیلی3
یونسی حسی 

کندی

 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

اسکندرپورسعید4
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

رحمانیمهران5
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

حسینیسیدبهرام6

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

موسویمیر یوسف7

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابراهیمیعباداله8

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

خیاطی گرمیصغری9

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

شریفیعفت10

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

هژبریزهرا11
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401دی ماه استان اردبیل

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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رسالتیسهیال12
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهاسدالهیولی13
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهفرهودی زادهعوض14
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

سکینه15
عبدل زاده قره آ 

غاج

 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

رنجبریسودا16
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

موسویمیر یوسف17

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

کوهیبهروز18
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

پریخانیرحیم19

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

حاجی زادهعلی20

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

ایمانپورمغوانمهناز21
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

نصیریجواد22
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
دوروز––1401/10/241401/10/283010

شش  

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

رنجبریسودا23
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––





–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

آزمونگری مهارت محورجاللیصفرعلی1
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

ابراهیم2
جاللی 

ورنامخواستی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلیمیان ریزیمحمدرضا3
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورشهریاری نژادعلیرضا4
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورتوانگر ریزیحسن5
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورصبوری فردخداداد6
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورزنگنهپروین7
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

سارا8
کاظمی 

ورنامخواستی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورعلینقیفاطمه9
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

لیلی10
فتاحیان 

کلیشادرخی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورعسگریمحمدرضا11
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورامانی بنینصراله12
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محوردهقان نیریعلیرضا13
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

اجرا در 

استان

1401دی ماه استان اصفهان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان



آزمونگری مهارت محورمجیدیانناهید14
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورکاظمی پورفرزانه15
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورالماسیرقیه16
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

آزمونگری مهارت محورموالییعفت17
ITC-PD-

145
1401/10/031401/10/073030–––––––

نصرمنشزهرا18
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

یاوریناهید19
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
–––دو ساعتیک روز––1401/10/031401/10/073022

غیبت بیش 

از ده درصد

محمدی محمدیلیال20
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
1401/10/031401/10/073030––––––––

جاللیانعلی21
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

پوربافرانیمحمود22

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

رضادختمحسن23
حفاظت مدارات الکتریکی در 

مراکز صنعتی

ITC-PE-

405
1401/10/101401/10/133030––––––––

اکبریفرشته24

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

عباییحسین25

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

سلیمانیاشرف26
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

رضاییعوض27

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

نادری دره شوریمهرداد28

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محوراسکندریمسلم29
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورآصفی سمیرمیمحمد مهدی30
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقایی بروجنیمعصومه31
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورآئینه بندیسیروس32
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورتوکل خوزانیبهزاد33
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورجاللیجاوید34
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورحقیقت زادهسعیدرضا35
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورخرمنوید36
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورخلیلی پور ناقانییوسف37
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوررجب زادهابراهیم38
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضایی رامشهفرشته39
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورزرئیفاطمه40
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورشیروانیمحمد رضا41
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورصادقیحسین42
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورعظیمیمسعود43
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورفتحی گشنیگانیمحسن44
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورقانعی فرافشین45
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورکاظمیعلی46
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورمجیدیمصطفی47
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورمالئی هرندیفائزه48
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورنجفی افوسیمهدی49
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصرآزادانیسیدحسن50
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورهنرمندمهین51
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدپورمبارکهطاهره52
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدپورمبارکهنگار53
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدی مبارکهپروانه54
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محوراکبری پیشهفاطمه55
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورامیری سرارودیسیدزکریا56
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورامینی آبروغالمرضا57
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورایرانپورلیال58
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورایرانپورمبارکهزهره59
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورایرانپورمبارکهاصغر60
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورجبرائیلی ریزیمهدی61
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورجعفری باغملکیعصمت62
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورحکیمیعلی63
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محوردهقانیمهدی64
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورطالبی سدهطیبه65
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورفتاحیزهرا66
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محوریوسفیالله67
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/133030–––––––

آزمونگری مهارت محورامانیمجید68
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورامینیمینا69
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

مریم70
آقایی  حسین 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوربرخوردارسوسن71
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوربقولی دستجردینسرین72
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورتقوائی  جلفائیاسداله73
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضایی برزانیمرتضی74
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلیمانیپریسا75
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورسیدین بروجنیزهرا76
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورشمس محمدیفاطمه الزهرا77
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورشیرانیآسیه78
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورصادقی فروشانیمرضیه79
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورصرامی فروشانیمرضیه80
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسیان آفارانیاکبر81
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورعمادیمرضیه82
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرح بخشلیال83
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورکلکی نمامحسن84
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورمحمدقاسمیفریبا85
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحمدی فردمریم86
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورمومنیمجید87
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورنباتیانسمیه88
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورنژاد محمدیاسماعیل89
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصیری خوزانیحمیدرضا90
ITC-PD-

145
1401/10/101401/10/143030–––––––

سمیعی کیاسمیه91

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

قیومی محمدیبتول92

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

اربابیمرضیه93

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابراهیمیمهسا94

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

شریفیمرضیه95
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

نواب منشجواد96

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

محمد رضا97
اعتدالی حبیب 

آبادی

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

شهریاری نژادعلیرضا98

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

اجرا در 

استان



گنجی فردناهید99
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

آزمونگری مهارت محورآقاجانیبهروز100
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محوراکلیلیمژگان101
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورامامیسیدمهدی102
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورایروانی محمدآبادیسوسن103
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورایروانیسعیده104
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورتوکلی گارماسهاحسان105
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسینیایرج106
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورحیات داوودیسیدمهدی107
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محوررحیم سلمانیمجید108
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضیانسیدمسعود109
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورزمان وزیریامیر110
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورسیفیبشیر 111
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسیافشین112
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسیحیدر113
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورقریشی نجف آبادینفیسه السادات114
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیالهام115
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورمقصودی افوسیمالک116
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصری فردعلی117
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورهرندی زادهشهاب الدین118
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیداود119
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورپارسهساسان120
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورتجربه اموزرضا121
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورچیوائیعلی122
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورخورشیدیمرضیه123
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورروانستانآمنه124
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورشریفیحمید125
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورصفریانمحمود126
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورطاهریحسن127
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرازبختنوید128
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورفریورمریم129
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورکیانی نکومهدی130
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورمعصوم یارعلی131
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورمعمارسعید132
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

آزمونگری مهارت محورهومننوید133
ITC-PD-

145
1401/10/171401/10/213030–––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهمرادی هرندیمجتبی134
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

صادقی فروشانیمرضیه135
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

محمدی فردمریم136
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

اجرا در 

استان



ملکیان نائینیزهرا137
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

فرهمندیانروح اله138

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

ارباب دیزچهزهرا139

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

جشنیطیبه140

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

خبازیگانه کاشانیحمیده141

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

نمدیان مجردمریم142
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

مالیی اردستانیمحسن143
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

نصاریسحر144
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

رجب زادهابراهیم145
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/10/171401/10/213030––––––––

یکتازهره146

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

اسکندریمسلم147

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

کلکی نمامحسن148

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––



نصیری خوزانیحمیدرضا149

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

بهیارمهدی150
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

شاه علیصدیقه151
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

عبدلی ده آبادیفرزانه152
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
–––––یک روز––1401/10/241401/11/128490

مرادی هرندیمجتبی153
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

سوسن154
ایروانی 

محمدآبادی
(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 

ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه سالمتی قمصریفاطمه155
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––

باغستانی آرانیجنت خانم156

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

خورشیدیمرضیه157

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

صفاری پورفاطمه158

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

هنرمندمهین159

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

شب خوانمرضیه160

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

باغبانهامریم161

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

آقائی بروجنیمعصومه162
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

سلحشورشهناز163
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––



حکیمیانمحبوبه164
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
–––دو ساعتدوروز––1401/10/241401/10/283016

غیبت بیش 

از ده درصد

زنگنهپروین165
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

عباسیزهرا166
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

علینقیفاطمه167
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/286030–––––––

نیک آئینمریم168
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

معتمدی تهرانیمهدی169
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

جزینیافشین170
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

عبداللهیفرهاد171
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

نوشین172
قاضی زاده 

احسایی

 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

پیراستهمریم173
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––

مالیی اردستانیمحمد هادی174
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ابراهیمیجعفر1
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

الهوتیعلیرضا2

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

یزدیپروانه3
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

(مقدماتی)طب سنتیطیبیمرتضی4
ITC-FO-

203
1401/10/101401/10/133030––––––––

کاظم لومیالد5
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

آزاده6
اورش محمود 

صالحی

غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

پرویز7
آقا محمدی 

شندی

کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

احمدی مقدمآزاده8
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

صاحب فصولیسعید9
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

شجاعیزینب10
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

آزمونگری مهارت محورابراهیمیجعفر11
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیمحمدرضا12
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

اجرا در 

استان 

روزهای 

تشکیل 

کالس 

پنجشنبه ها

مالحظات

1401دی ماه استان البرز
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آزمونگری مهارت محوراحمدی مقدمآزاده13
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورادریسیغالمرضا14
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوراسماعیلیمحمد15
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورامیدیجعفر16
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقازادهصمد17
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهره مندحسن18
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورحمیدیعالء الدین19
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوردانشی ممقانیخسرو20
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضا اهرابیعبداله21
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضاییروح اله22
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورزنگانهعلی اصغر23
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورعنایتیناصر24
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورقنبریحمید25
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورقنبری کروسیمرتضی26
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورکمالینیما27
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورالهوتیعلیرضا28
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورلطفیرضا29
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورواشقانی فراهانیداریوش30
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورعبدالملکیمعصومه31
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

اجرا در 

استان 

روزهای 

تشکیل 

کالس 

پنجشنبه ها



آزمونگری مهارت محورگوهریمعصومه32
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلطانی صحتداود33
ITC-PD-

145
1401/10/011401/10/293030––––––––

حسینقلی زادهعلیرضا34
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090–––––––

(پیشرفته)طب سنتی طیبیمرتضی35
ITC-FO-

202
1401/10/241401/10/273030––––––––

اجرا در 

استان 

روزهای 

تشکیل 

کالس 

پنجشنبه ها



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خدارحمیفاطمه1
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

قادریعلی2

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

نیازیمحسن3

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

دارایینسرین4

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

چراغیطاهره5

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

مالکی فذعفاف6

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

خدارحمیفاطمه7

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

فاضلیزهرا8

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

محمدی تبارمنیژه9

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401دی ماه استان ایالم
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حسنیفاطمه10

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

محمدجواد11
خسروی 

چقاماهی

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
–––چهارساعتدوروز––1401/10/101401/10/14308

غیبت بیش 

از ده درصد

شیرین گومعصومه12
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

رستمینوروز13
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

عسگریزهرا14
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
––––سه روز––1401/10/171401/10/213012

غیبت بیش 

از ده درصد

مرشدیهدی15

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
1401/10/171401/10/213030––––––––

گل نظریمهتاب16
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

داورمریم17
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

هادیزادهیوسف18

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

جمالییداله19

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

رئیسیزهرا20

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––شش روز––1401/10/171401/10/286018

غیبت بیش 

از ده درصد

تروندزهرا21
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

عباسیسهیال22
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

قاسمی زادهماریا23
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––



قنبریزینب24
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

شیرین گومعصومه25
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

منصوریسکینه26
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

نرگسیفرزاد27
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

احمدیان ماژِنمهناز28
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––

شفیعیمعصومه29
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

غالمیندا1
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

باقریحسین2
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

شیخ نصریمحمد3

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

نسترنطیبه4

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

حیدریمحمد5

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

کاویانیزهرا6

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

زارعیکبری7

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

ظفریانسیده صدیقه8
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

لیراویصدیقه9
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

سراجی زادهکبری10
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

خضری خواجهحسین11

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان بوشهر

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



رودحله پورفروغ12
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

زنده ویامید13

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/10/171401/10/213030––––––––

محمدپورحسن14
درایورهای الکتریکی 

V90زیمنس

ITC-EL-

1006
1401/10/241401/10/273030––––––––

احمدپریهدیه15
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
–––––یک روز––1401/10/241401/11/128490

حیاتداودیصغری16

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

لیراویصدیقه17

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

حیاتیزلیخا18
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

مزروعی سبدانیمهشید19
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

موسویمیررسول1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
–––دو ساعتدو روز––1401/10/031401/10/073016

غیبت بیش 

از ده درصد

کوکبیحمیده2
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

اسماعیلیشمسی3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

پروردهصدیقه4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

ذوالقرنینفریبا5
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

نعیمیمحبوبه6
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

پسیانحمیده7
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
1401/10/031401/10/073030––––––––

میراحمدیزهره8
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
––––دو ساعت–––1401/10/031401/10/073028

شهبازیاشرف9

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

عبدالوندعلیرضا10
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

دارستانیمنیره11

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401دی ماه استان تهران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



سالمتبیتا12

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

قربانیاشرف13

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

سیدموسویسپیده14

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
––––––شش ساعت–1401/10/031401/10/146054

کریم زادهلطیفه15

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریمیمحمد16

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

پروصدیقه17
طراحی بازی کامپیوتری با 

مقدماتی- unityموتور

ITC-IT-

711
1401/10/101401/10/133030––––––––

دالوندبهزاد18
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

حیدریپریسا19

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

طراحی و ساخت منابع تغذیهپیرمحمدزادهحسین20
ITC-EL-

105-2
1401/10/171401/10/203030––––––––

زمانی رادشراره21

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
1401/10/171401/10/213030––––––––

صنیعیرایناک22

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

شاه محمدیزهرا23
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

صیادنژادآنوش24
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

اسماعیلیشمسی25
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––



ذوالقرنینفریبا26
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

رفعت خواهآمنه27
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

میرحسینیسمیه سادات28
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

پور حسن مهربانانسیه29
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

مرزوقیزهرا30
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

مهتابی بیدگلیافسانه31
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

میریفاطمه السادات32

طراح سیستم های هوشمند 

  تکمیلی  IOTمبتنی بر 

(Internet Of Things) ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

922-0
–––دو ساعتدو روز––1401/10/241401/10/283016

غیبت بیش 

از ده درصد

سلیم خانیمرتضی33

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

جبلهعلی اکبر34

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

عبدالوندعلیرضا35

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

آسیه36
حکیمی 

نصرآبادی

- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

کریمیمحمد37

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

بکایی زوارهعفت38

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
–––––یک روز––1401/10/171401/10/286054

موسویسیده سارا39
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––



میرحسینیسمیه سادات40
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

آقائی شالیاصغر41

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

تکبندرضا42

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

سمیع پورکوملهمحمد رضا43

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

نجارپیشهحسین44

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

معادیخواهحکیمه1
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

حاتمیان بروجنیمهدی2

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

پدیدار وستگانیفریبا3
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

چلگردیحلیمه4
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

رئیسی وانانیمرضیه5
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

رئیسی وانانینرگس6
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

سلیمانیلیال7
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

زینب8
عسگری 

چالشتری

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

فتحی کوهیپریسا9
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

قاسمی پیربلوطیرقیه10
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

مردانیانسوسن11
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

همتیانفاطمه12
الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

مقدماتی- های حجمی

ITC-SE-

494
1401/10/101401/10/143030–––––––

فریبا13
اسداللهی 

دهکردی

-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

سروش14
خسروی 

سوادجانی

عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

اجرا در 

استان

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
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را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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ت

عا
سا



جوانبختافشین15

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

فتاحیانمحسن16

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

حبیب پورشهره17
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

حسینیسیده  سکینه18
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

رحمانی سامانیشهال19
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

اصغر20
عیدی زاده 

ممسنی

مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

الوانی وانانیعلی پناه21

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

امیدیمجید22

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

سمیرا23
اسماعیلی 

دهکردی

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

سلیمی بنیسعید24
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

فرج زادهکبری25
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

کوهی فایقزینب26
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طاهرپور کالنتریمحسن1
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

زراعتگرفاطمه2
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
1401/10/031401/10/073030––––––––

باغستانیسمانه3

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

چینیمحسن4

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

ناصریعلی5

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

مودیبابک6

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریم آبادیبهزاد7

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

غفاریحسین8

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

گویاسامان9
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

موسویسیده مهسا10

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

دهقانیاسماعیل11
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

1401دی ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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پارسائیفاطمه12
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

حسینی کالته نوسیده سلمی13
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

غفاریحسین14
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

مودیبابک15
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

سمیع پورداود16

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

کوشه ایسیدابوالفضل17

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

ساالریسمیه18

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
–––––یک روز––1401/10/171401/10/286054

غنچه گی ثانیفاطمه19

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

موسوی خورقیاعظم السادات20

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

شهریاریسمیه21
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

فرسادآتنا22
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

غالمیصدیقه23
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

کوهیسمانه24
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خسروجردیمهری1
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

رسول خانیمنیره2
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

عامریمهری3
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

فاتحیفاطمه4
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

کریمیمهسا5
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

پارسا فیض آبادیمریم6
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

مختاری قدیممریم7
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
1401/10/031401/10/073030––––––––

بنائیانعلی8

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

ثقفی نیکعلی9

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

چوبدار سعدآبادپیمان10

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

خیاط باشیهادی11

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

غیبتمرخصی
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1401دی ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



سیاسر کرباسکیمطهره12

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

علیرضا13
پایدار رود 

معجنی

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

عبدیراضیه14

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

مهدی زاده رادصادق15
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
––––دو روز––1401/10/101401/10/143018

غیبت بیش 

از ده درصد

اسالمی زیدانلوسیدابوالفضل16

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

حاتمی قلعه صفاحسن17

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

رجبیانمهدی18

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143027–––

سه 

ساعت
––––

حسین زادهعلی19

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

فرازمندیمحسن20

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
––––دو روز––1401/10/101401/10/143018

غیبت بیش 

از ده درصد

شیبانیهاشم21

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

شکریساجده22

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

باهیئت رودیمحبوبه23
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––



ریکیمینا24
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

طاهریمعصومه25
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

سیدیسید مصطفی26

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

موسویمحمد27
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

جهان بین طبسعبدالناصر28

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

حسینی قصرزهره سادات29
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

سیاسر کرباسکیمطهره30

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

محروقیسیدامین31

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

بابازادهنسرین32
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

هاشمیحلیمه33
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

آرمشمحمد34

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
––––یک روز––1401/10/171401/10/213024

غیبت بیش 

از ده درصد

میر جلیلیامین35

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

بابائیزهرا36
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213024–––

شش 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد



مرغزارزهره37
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

جعفری عمیدیاسماعیل38
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

ریکیمینا39
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

خبازمافی نژادمجید40
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

ملکیان نیشابوریعلی اصغر41
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

واعظیمهدی42
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

واحدیسید رضا43
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

عظیمیسارا44
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

حیاتیمحمد45
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

رستگارمقدمعلیرضا46
درایورهای الکتریکی 

V90زیمنس

ITC-EL-

1006
1401/10/241401/10/273030––––––––

طالئیجواد47
درایورهای الکتریکی 

V90زیمنس

ITC-EL-

1006
1401/10/241401/10/273030––––––––

سروئی اصفهانیغالمرضا48

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

واحدیسید رضا49

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه اسماعیلی ثانیطیبه50
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––



مروتی ساالنقوچزکیه51

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

محمدرضازادهاعظم52

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

زنگوئیمعصومه53
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
––––دو روز––1401/10/241401/10/283018

غیبت بیش 

از ده درصد

طاهریمعصومه54
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

شیفتهزهره55
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

محمدی موسویبی بی مریم56
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

مقیسهمریم57
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

یوسفی آریانیزهرا58
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

فخریانعذرا59

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030–––––––

محمدی اصفهانیحجت60

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

موسویسیدحسن61

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کبودیمحمد1
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

صادقی الحسینیسید محمد2

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

حسن زادهنسیبه3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

مهنانیرضا4

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

علیپورمهدیه5

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

غالمیسحر6
طراحی بازی کامپیوتری با 

مقدماتی- unityموتور

ITC-IT-

711
1401/10/101401/10/133030––––––––

حسن پورمهدی7

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

غالمیسحر8

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
––––یک روز––1401/10/171401/10/213024

غیبت بیش 

از ده درصد

فیاضیمحمد9

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

شعبانیانابراهیم10
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
––––دو ساعتیک روز––1401/10/241401/11/128290

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

1401دی ماه استان خراسان شمالی

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کریمیکرمعلی11
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
––––دو ساعتیک روز––1401/10/241401/11/128290

بیک محمدیاحمد12
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

ساره13
محمد ابراهیم 

زاده

 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عبودزادهجعفر1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

منیعاتعلی2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

عبدالهیافسانه3
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

وزیری شمسفاطمه4
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

بیاتمنظر5
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

صفری فروشانیسارا6
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

ناصریلیال7
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

نیک روزمریم8
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

ملک پورمصطفی9

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

منصوری اصلعبدالرضا10

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان خوزستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاریغیبت

تاریخ شروعکد دوره



کمائیمجید11
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
–––دو ساعتیک روز––1401/10/101401/10/144032

غیبت بیش 

از ده درصد

عوفیمحمد12
حفاظت مدارات الکتریکی در 

مراکز صنعتی

ITC-PE-

405
1401/10/101401/10/133030––––––––

منجزیالبرز13
حفاظت مدارات الکتریکی در 

مراکز صنعتی

ITC-PE-

405
1401/10/101401/10/133030––––––––

شیرعلی نژادجان محمد14

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
––––دو ساعت–––1401/10/101401/10/143028

غالمیعبدالرضا15

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

مرهمیقدرت اله16

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

حیاتیان نسبماشاله17

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

رضا آینه بندمحمد18

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

عبدی گراوندیبهروز19

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

میاحامید20

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

صفری فروشانیسارا21

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

بیاتمنظر22
ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

پوربچاریعفیفه23

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––



آیتیسیده نرگس24
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

آیتیفریبا25
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

شجاعینسترن26
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

موسی زادهلیال27
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

عبدالهیافسانه28
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهارجزیرهمحمد رضا29
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

سروریصادق30

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

پورجعفریفریدون31

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

نیسیفاطمه32
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

هوریزهرا33
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

داودی اهوازیمونا34

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

عندلی زادهحمیده35

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

احمدیژاله36
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

حیدریمژگان37
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

نفر سفید دشتیفاطمه38
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––



قیصریمسعود39

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

موسویسیدنعمت اله40
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

بیاتمنظر41
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

شفیعیفاطمه42
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

عبدالهیافسانه43
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

ناصریحسنه44
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

پنائی شمیمریم45
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

ناظریامینه46
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

سودهزاهد47
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/10/171401/10/213030––––––––

سیاهی خلفصغری48

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/10/171401/10/213030––––––––

نیک روزمریم49

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/10/171401/10/213030––––––––

طرانی مالاحمد50

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

باوی فردحبیب51
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

حسینیمصطفی52
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––



براتیحمید53

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

احمدی مبرامریم54

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
–––دو ساعتیک روز––1401/10/241401/10/283022

غیبت بیش 

از ده درصد

قیصریمسعود55

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

رویه کوبی مبلمطیعی فرمنصوره56
ITC-WO-

608
1401/10/241401/10/273030––––––––

بقولیراضیه57
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

طرفیصدیقه58
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

موسی زادهلیال59
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

حردانیکافیه60
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

خوش خلقیمریم61
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

شجاعینسترن62
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

کاظم63
احمدی  

نورالدین وند

- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

برومند مقدممحسن64
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

سوسن65
بنی طالبی 

دهکردی

- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

فیض حدادمحمد66
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

سروریصادق67

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
––––دو ساعت–––1401/10/241401/10/283028



نیک روزمریم68
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

منصوریمجتبی1
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

محمدیزینب2

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

معظمیمریم3

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

بیگدلیهادی4
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

رضاییلیال5

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

صراطیحنانه6

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
1401/10/171401/10/213030––––––––

نوربخشمهین7

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
1401/10/171401/10/213030––––––––

حیدریعلیرضا8
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

بهرامیمریم9
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

یارمحمدیسمیه10
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

مالحظات

1401دی ماه استان زنجان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



نظریعلی11

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

منصوریفاطمه12
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

موسویناهید13
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه بیاتام لیال14
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––

صراطیحنانه15

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

نوربخشمهین16

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

محمدیسیده زهرا17

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
1401/10/171401/10/286054–––

شش 

ساعت
––––

بیکدلوسمیه18
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
––––دو ساعت–––1401/10/241401/10/283028

محمدیمهسا19
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

دوستانیرامین20

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

طاهریمیثم21

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

قزلباشحسین22

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تیموریفاطمه1
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

حسینیسیداسمعیل2
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

خوریانیانعلیرضا3
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

امیدوارصدیقه4
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

عجمیمحمد5
حفاظت مدارات الکتریکی در 

مراکز صنعتی

ITC-PE-

405
1401/10/101401/10/133030––––––––

صادقیحسن6

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

پورباقریانعلی7

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابراهیمیروح اهلل8

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

صادقیاعظم9

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
––––دو ساعت–––1401/10/101401/10/143028

نوع همکاری

مالحظات

1401دی ماه استان سمنان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



کریمیعلی10

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهرامیانفاطمه11
طراحی بازی کامپیوتری با 

مقدماتی- unityموتور

ITC-IT-

711
1401/10/101401/10/133030––––––––

ملک محمدیحمیدرضا12
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

الهینرگس13
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

موسویسید نصرت14
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

قلچ لیعباس15
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

آقاسیانعباسعلی16

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

صمدیانعلیرضا17

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

مهریام لیال18
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

علیزاده باهمتمعصومه19
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

بهمنیجواد20
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

فانیحسین21

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
––––دو روز––1401/10/241401/10/283018

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

محمودی رادحامد1
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
––––دو روز––1401/10/031401/10/073018

غیبت بیش 

از ده درصد

اصغریاحمد2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

شهرکی کمککبری3
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

سرحدی مرادیآمنه4
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

شاهوزائیآمنه5
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

شاهوزائیپریسا6
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

قاسمی شهرکیعصمت7
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

کیخامحمد8

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

سمیه9
میری مقدم 

کلوخی

غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابوالحسن نژادمحمدرضا10

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

1401دی ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات



حقانی نیابرکت اله11

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

خزاعیمهدیه12

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریمزادهفیروزه13

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

هاشم زهیهوشنگ14

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

کیخامحمد15

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

توان پورمریم16

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
–––دو ساعتیک روز––1401/10/101401/10/143022

غیبت بیش 

از ده درصد

ریگی الدزفرشاد17
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

شیرزائیشهرام18
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

میرحسن19
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

شاهوزائیآمنه20
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

حقانی نیابرکت اله21

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

شه میری لجهعبدالغنی22
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

کریمزادهفیروزه23
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

پارساطیبه24
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028



ریگیر ابعه25
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

فقیرمقدم کهخاحسین26

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

آبیل صغیرزینب27
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

آمریزهرا28
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

ملیحه29
پیره سارانی 

سیستانی

 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

ساالریزهره30
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

سرحدی مرادیآمنه31
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

قاسمی شهرکیعصمت32
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

ابوالحسنیمحمود33

MCSA نصب و 

 active directoryپیکربندی

 Windows Server2016در 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-IT-

323
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

نوری صادقنعمت اله34
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

شاهوزائیآمنه35
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

عنانیزینب36
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

میرشکارراحله37
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

هاشم زهیهوشنگ38

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

ریگی کوتهعبدالناصر39
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه برکسطاهره40
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273024––

یک روز 

تاخیر
––––موجه



لشکریمریم41

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

شاهگلی میرزهرا42
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

شاهوزائیآمنه43
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

عنانیزینب44
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

سرحدی مرادیآمنه45
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

موسی زهیمحمد رسول46

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

 ساعت در کالس حضور داشته و ادامه دوره شرکت 6 به مدت 1401/10/24نامبرده در تاریخ 

.ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شاهسوندیمحمد جواد1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

عاشوریعلی اصغر2
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

احمدیزهره3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

تاجیکیسمیرا4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

احمدی آزادمحمد5
 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

کرمانیسمیه6
برجسته کاری و نقاشی روی 

(مجازی - غیر حضوری  )فلز

ITC-WO-

100
1401/10/031401/10/073030––––––––

گلبهار حقیقیحمیدرضا7
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

مرادنژادحسین8
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

وفائی کنویسجاد9
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

الماسی ریحانیمحمد10

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

1401دی ماه استان فارس
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ولی زادهوحید11

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

رجبیمهسا12
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

کریمیمهدی13
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
––––چهارساعت–––1401/10/101401/10/144036

امینه14
رحمانیان 

کوشککی

غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

خاطره15
جوانبخت 

قهفرخی

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

محمدیدانش رضا16

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

قربانیابوالفضل17

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریمی نیامحمد صادق18

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

امیریداود19

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

وحید20
خوش نیت 

جهرمی

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

گورکانیفریدون21

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143027–––

سه 

ساعت
––––

حاجی زادهپریسا22

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
––––دو ساعت–––1401/10/101401/10/143028

حسنیعاتفه23

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––



صفائیانزهرا24

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

عربزهرا25

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

تاجیکیسمیرا26

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

دانشورزهره27

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
––––سه روز––1401/10/101401/10/143012

غیبت بیش 

از ده درصد

زردشتمحمد جواد28

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

رضایی شبانکارهسعید29

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

داودیآزاده30

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

مرتضائیهوشنگ31
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

منعمامین32
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

باقریمعصومه33
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

صفائیانزهرا34
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

رحیم خانلیژیال35
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

عبدلیمهروش36
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

توکلی آغچغلوهیلدا37
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––



عباسیاحمدرضا38
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

لطفی نژادعبداله39
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

مهبودیانسودابه40
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

شریعتی شیریهاجر41
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

کریمیعبداله42
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

محسنی فردمحمدرضا43
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

اسدیمحمد حسین44
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

الماسی ریحانیمحمد45
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

داودیآزاده46
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

صفریالهام47
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

سالکیسمیرا48

طراح سیستم های هوشمند 

  تکمیلی  IOTمبتنی بر 

(Internet Of Things) ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

922-0
1401/10/241401/10/283030––––––––

حق پرستزین العابدین49

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
–––دو ساعتیک روز––1401/10/241401/10/283022

غیبت بیش 

از ده درصد



کی تبارمهدی50

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

قهرمانزادهعلیرضا51

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

نگهبانقاسم52

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

مسلمیصغری53
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

پوالدیانخسرو54

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

مسعودیعبدالکریم55

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

دانشورزهره56

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

ایرانمنشسمانه57

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

اله دادیصادق58

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

خاطره59
جوانبخت 

قهفرخی

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

حبیبیفرامرز60

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

شقایقسمیه61

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––



کرمانیسمیه62

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

مقامیعصمت63

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

نگین تاجیامید64

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English2(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

804
1401/10/241401/10/283030––––––––

رویه کوبی مبلرحیم خانلیژیال65
ITC-WO-

608
1401/10/241401/10/273030––––––––

رویه کوبی مبلعبدلیمهروش66
ITC-WO-

608
1401/10/241401/10/273030––––––––

گرامیقمر رخ67
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

اردالیفاطمه68
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

فلسفیسیما69
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

آرشاممریم70
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

رضایی شبانکارهسعید71
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

کریمیاصغر72

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

صالحیذبیح اله73

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مافیسمیرا1
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

طاهرخانیمهدی2
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

فتائیامید3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
––––چهارساعت–––1401/10/101401/10/144036

رحمنیروح اله4

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

گودرزوند چگینیسجاد5

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

اصلی بیگیمصطفی6

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

نجف زادگانمحمد7

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

انصاری رامندینوراله8
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

طاهرخانیمجید9
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

طراحی و ساخت منابع تغذیهطاهرخانیولی اله10
ITC-EL-

105-2
1401/10/171401/10/203024––

یک روز 

تاخیر
––––موجه
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اسمعیلیرضا11

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

بهبودیسمیرا12
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهصفریمحمد13
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهنظریولی اله14
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203024––

یک روز 

تاخیر
––––موجه

نظری عالقهنعیمه15
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

کریماییتوران16
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

طهماسبیمحمد علی17

طراح سیستم های هوشمند 

  تکمیلی  IOTمبتنی بر 

(Internet Of Things) ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

922-0
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

انصاری رامندینوراله18
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

خدابندهزینت19
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

 ساعت در کالس حضور داشته و ادامه دوره شرکت 6 به مدت 1401/10/24نامبرده در تاریخ 

.ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تحریریمریم1
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

قاسمیاحمد2

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

قاسمی واشوریاعظم3

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

باقریهرقیه4

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

هاشمیاکرم السادات5

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

قاسمیاحمد6

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
––––دو روز––1401/10/241401/10/283018

غیبت بیش 

از ده درصد

ماللومحسن7

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

مالحظات

1401دی ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

لطفیمسعود1
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

بهرامی تپه بورسیده  ثریا2
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

علیپورنسرین3
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

ساالریفریبا4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

زندیبها الدین5

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

کریمیامجد6
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
––––چهارساعت–––1401/10/101401/10/144036

محمد نیاعلیرضا7

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

اسدیمظفر8

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

اله ویسیهیوا9

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

بهرامیاعظم10
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

مهرنیاجمال11
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401دی ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



رضاییمرتضی12

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

نامورفردین13

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

نگاریوحید14

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

افشاریانسهراب15

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

رضاییفرزاد16
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

محمد نیاعلیرضا17

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خضری نژاد قرائینصرت1
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

شفیعی اپوروارینجمه2
 )الیاف شناسی در انواع پارچه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

485
1401/10/031401/10/073030––––––––

سیگارچی یزدیمنیره3

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

مشایخی مزارمهدیه4
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

نژادسجادیسیدمهدی5
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

قاسمیامین6

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

مکی آبادیصالح7

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

نرجس السادات8
صدرزاده روح 

االمینی

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

میدانیستار9

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابوالفضل10
ابراهیمی نژاد 

شهدادی

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

1401دی ماه استان کرمان

نام خانوادگینامردیف

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی



درویش زادهفرزاد11

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

مولی زاده کارگرحسام12

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

نصیریمعصومه13

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

جعفرینادیا14
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

رشیدی زرندیسمیه15
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

عربپور داهوئیبتول16
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

علیزاده حتکنیزهرا17
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

متصدی زرندیبتول18
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

مهدی زادهسیدمجید19
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهناز20
قاسمخانی 

کوهبنانی

-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

حاج غنینجمه21
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

رودباریرضا22
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

(مقدماتی)طب سنتیمعین الدینیهادی23
ITC-FO-

203
1401/10/101401/10/133030––––––––

تیموری فرمحسن24
غیر  )نقشه خوانی صنعتی

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

143
1401/10/101401/10/143030––––––––

مشایخی مزارمهدیه25

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––



ثمره جاللییداله26
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

ابوالفضل27
ابراهیمی نژاد 

شهدادی

غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

مقبلیسعیده28
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

مسعودیاحمد29
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

بهرامی رادمجتبی30
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

سیستانی بدوییرضوان31
غیر حضوری  )تزئینات کریستالی

(مجازی- 

ITC-SD-

377
1401/10/171401/10/213030––––––––

سلطانزادههادی32
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

محدثی زرندیمهدیه33
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

صرافی نژاداشکان34

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/10/171401/10/213030––––––––

منصوری زرندیاحسان35

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

میرزائیعباس36

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

ابوالفضل37
ابراهیمی نژاد 

شهدادی

- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

نژادسجادیسیدمهدی38
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
––––شش روز––1401/10/241401/11/129054

غیبت بیش 

از ده درصد

کاظمی پورنازی39

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

 ساعت در کالس حضور داشته و ادامه دوره شرکت 6 به مدت 1401/10/17نامبرده در تاریخ 

.ننموده است



رشیدی ترشابریحانه40

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
–––––یک روز––1401/10/171401/10/286054

ستوده نژادملیحه41

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
–––––یک روز––1401/10/171401/10/286054

صباغ زاده قصریاسماء42

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
1401/10/171401/10/286060––––––––

ایزدی کموئیسکینه43
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

خواجه خضریمحسن44
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سلیمیکبری1
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

شفیعیسعید2

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

بنی اردالنیآذر3

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

پروانهحسن4

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریم پورایثار5

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

شفیعیسعید6

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

جمالیژاله7

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

کریمیاسفندیار8
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

پیریمسعود9
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

کریمیلقمان10
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

1401دی ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات



بهرامی زادهمحمد11

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

لباسشوی با موتور بدون تسمهبازانیهادی12
ITC-IN-

133
1401/10/171401/10/203030––––––––

مرادی مطلقادیبه13
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

صفایی ساالر وندزهرا14
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

کبودیفرزاد15
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

رسولی تبارشهریار16

طراح سیستم های هوشمند 

  تکمیلی  IOTمبتنی بر 

(Internet Of Things) ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

922-0
1401/10/241401/10/283030––––––––

خزاییفرهاد17

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

آزمونگری مهارت محورلرستانیمهدی18
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیزهرا19
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورمنصوریاننسرین20
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورسهرابیپرستو21
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورپیریمسعود22
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

جواد23
خان حسنی 

عثمانوند
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریم پورایثار24
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورشهسواریایران25
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلیمیکبری26
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورزارعیبهروز27
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهرامیطاهره28
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محوردرویشیکیوان29
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورایزانجعفر30
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیسیروس31
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورجهانیاناقبال32
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورطهماسبیعزیز33
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورمرادی مطلقادیبه34
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

آزمونگری مهارت محورنامدار پوراکبر35
ITC-PD-

145
1401/10/241401/10/283030–––––––

وکیلیمحمد36
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

شریفیاسفندیار37

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رمضانی پورسید مظفر1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

کرمی علیافرهاد2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

آقاییپریوش3
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

داورپناهریحانه4
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

فوالدیان کیشثریا5
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
––––دو ساعت–––1401/10/031401/10/073028

موسویحکیمه6
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

مؤمن رادسیده کلثوم7
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

هدایت ناصرآبادمریم8
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

شیروانیفریبا9
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

اسکندری نژادمنصوره10

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
–––دو ساعتسه روز––1401/10/031401/10/146040

غیبت بیش 

از ده درصد

ترابیسهیال11

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



محمودیشهاب12

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

یوسفی فرکبری13

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

فریدونی برز آبادداریوش14
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

موسوی مقاممصیب15
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

داورپناهریحانه16
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

ولی17
نوشادی دم 

طسوج

- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

آتش پنجهالهام18

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

بازیارپروانه19

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

سبز پورمژگان20

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

همتیمهتاب21

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

شیروانیفریبا22

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

صادقی پورفاطمه23

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
1401/10/171401/10/286060––––––––

داورپناهریحانه24
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

هاشم25
رشیدی جهان 

آباد

 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––



حیدریصدیقه26
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

شیعیحلیمه27
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

محمدپورترابذبیح اله28
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شاهدوستمهران1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073030––––––––

کریمیحسین2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

صحرائیجبرئیل3
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

منصوریفرزاد4
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

شاهدوستمهران5

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

شموشکیمرضیه6
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

قره سوفلوشیما7
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

خسرویعصمت8
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

جمالیمرتضی9
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

کریمی رادمعصومه10
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان گلستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



سقلیبهروز11

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

کریمیحسین12

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/10/241401/10/283030––––––––

عبدالهیمحترم13
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

فالحمهربانو14
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حدادمومنیمرضیه1
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

نگران لنگرودیپیمان2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

سلیمیعلیرضا3
حفاظت مدارات الکتریکی در 

مراکز صنعتی

ITC-PE-

405
1401/10/101401/10/133030––––––––

بابانژادرضائیفاطمه4

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

سیده لیال5
جوادی 

نیاصومعه سرایی

غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

اکباتانی نژادشبنم6

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

بخشندهمحمد رضا7

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

خجستهمهدی8

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

خلیلیمریم9

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

جاهدی زیگساریمریم10

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401دی ماه استان گیالن

نام خانوادگینامردیف



صبوری آزادامیر11

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

کوچکیامیر12

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

مینوئی قاضیانیعاطفه13

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

اصغرپورمجید14

برنامه نویسی در محیط ویندوز 

- غیر حضوری  )C#با زبان 

(مجازی 

ITC-IT-

724
1401/10/101401/10/143030––––––––

رفعتیقادر15

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
––––دو ساعت–––1401/10/101401/10/143028

صفری نژادنسیما16

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

مهربان کلشتریسعید17

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––

صادقیمهران18

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

قنبری بیجاربنهمریم19

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/10/171401/10/216060––––––––

جاهدی زیگساریمریم20

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

صبوری آزادامیر21

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
–––چهارساعتیک روز––1401/10/171401/10/213020

غیبت بیش 

از ده درصد

محسنیالهام22

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––



میالنیعلیرضا23

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

برزگرمجید24
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

رزم  آراشیرین25
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
–––چهارساعتیک روز––1401/10/171401/10/213020

غیبت بیش 

از ده درصد

فالح پور سالکویهفرزانه26
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

عباسی قادیناصر27
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

حقدوست شیرایهرضا28
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

مریم29
جارستان 

دوگوری

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

جاهدی زیگساریمریم30

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

علی زاده اوتاریعرفان31

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

سلیمانیژاله32

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

ابراهیم33
ساالری 

دورودخانی

- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عالی پورمهرداد1
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

مرادینیما2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

موسویسیدمجتبی3
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

خزاییمهناز4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

قاسمیام البنین5

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
–––دو ساعتچهار روز––1401/10/031401/10/146034

غیبت بیش 

از ده درصد

قاسمیفاطمه6

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
––––چهار روز––1401/10/031401/10/146036

غیبت بیش 

از ده درصد

امیدیفریبا7
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

مرزبانصادق8

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

الهی نژادعلی9

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

خادمیزلیخا10

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––
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قنبری مزلقانمهدی11

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

حیدریمهدیه12
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

امان اله نژادفردفرزانه13
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

قنبرپوررضا14

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

فالحوند چگنیعبداله15
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133024––

یک روز 

تاخیر
––––موجه

هرس درختان میوهاسمعیلیاسفندیار16
ITC-FO-

028/1
1401/10/101401/10/143030–––––––

هرس درختان میوهبازوندروح اله17
ITC-FO-

028/1
1401/10/101401/10/143030–––––––

هرس درختان میوهزمانی وردیمهران18
ITC-FO-

028/1
1401/10/101401/10/143030–––––––

هرس درختان میوهضرونیکیومرث19
ITC-FO-

028/1
1401/10/101401/10/143030–––––––

هرس درختان میوهمحمدی زاهدیسیروس20
ITC-FO-

028/1
1401/10/101401/10/143030–––––––

محمد21
عزیزی چشمه کبو

د
هرس درختان میوه

ITC-FO-

028/1
––––سه روز––1401/10/101401/10/143012

اجرا در استان 

غیبت بیش از 

ده درصد

داوودیعلی محمد22
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

گودرزیوحید23
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

نیریحسین24
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/10/171401/10/203030––––––––

مرادی سبزوارنیلوفر25
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

خادمیزلیخا26
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

توکلیانمریم27
غیر  )زبان برنامه نویسی جاوا 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

760-1
1401/10/171401/10/213030––––––––

اجرا در 

استان



قاسمیفاطمه28
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
––––یک روز––1401/10/171401/10/213024

غیبت بیش 

از ده درصد

موسویسیدمجتبی29

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

غالمیعلیرضا30

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

محمودیسعید31

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه آذرگونمریم32
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––

تدینآزاده33

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
1401/10/241401/10/283030––––––––

موالیی تاریرضا34

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
––––دو ساعت–––1401/10/241401/10/283028

خزاییمهناز35

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

مبینی پوررویا36

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/286058

خادمیطاهره37
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/10/241401/10/283030––––––––

مسروراصغر38
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
–––دو ساعتدو روز––1401/10/241401/10/283014

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ابراهیمیانرحمت اله1

تحلیل و عیب یابی مدارات 

- غیر حضوری  )الکتریکی

(مجازی

ITC-EL-

102/1
1401/10/031401/10/073027–––

سه 

ساعت
––––

شمس امیریخسرو2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

کاظمیفاطمه3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/10/031401/10/073030––––––––

پزشکیافشین4
 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

ساحلیسعید5
 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

وهاب زادهمهدی6
 )نصب کابینت چوبی آشپزخانه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

597
1401/10/031401/10/073030––––––––

رمضانیشیروان7
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
–––چهارساعتدو روز––1401/10/031401/10/073010

غیبت بیش 

از ده درصد

شاه نوریسیدعلی8

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

حمید9
پورعباس کتی 

سری

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

صادق10
شیری پور 

کشتلی

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401دی ماه استان مازندران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



مشتاقیانعزت اله11

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

- غیر حضوری  )دندان پزشکی 

(مجازی 

ITC-EL-

801/2
1401/10/101401/10/143030––––––––

12
سید جالل 

الدین
حسینی

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

خاتمیمولود13

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

محمدپورشکتائیمحمود14

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/10/101401/10/143030––––––––

بالوئیفاطمه15

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

حسینیسید مجتبی16

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

اسماعیلیبهمن17
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

اکبریحسین18

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

عباسیمحمد رضا19

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

اسدی کرچائیپرویز20
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

ابراهیم21
فیروزی 

الکتراشانی

عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/10/101401/10/133030––––––––

حبیبیخسرو22
مدیریت سیستم سوخت رسانی 

انژکتوری خودروهای هیوندا و کیا

ITC-AT-

637
1401/10/101401/10/133030––––––––

طراحی و ساخت منابع تغذیهصدیقی هشتجینمحمد رضا23
ITC-EL-

105-2
1401/10/171401/10/203030––––––––

اسدی لموکیرضا24

روش بهینه سازی مصرف انرژی 

 )الکتریکی درصنعت وساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

010
1401/10/171401/10/213030––––––––



اصغر تبار لداریعلی25
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

محمدیحسن26
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

محمود جانلوثمره27
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

موسویانسید مجتبی28
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

پزشکیافشین29
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

ابراهیمیمیترا30
کاربرد ماشین آالت در ساخت 

ظروف چوبی

ITC-WO-

612
1401/10/171401/10/203030––––––––

ساحلیسعید31
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

قلی زاده مرزناکییوسف32
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

هاشمی قادیسیدموسی33
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

گرجی فردسیدپیمان34
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

احبابی طبرستانیمریم35
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

منتظریشایان36
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

کیانیزهرا37

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/10/171401/10/213030––––––––

ارشادیانکورش38
درایورهای الکتریکی 

V90زیمنس

ITC-EL-

1006
1401/10/241401/10/273030––––––––

طاهریانسعید39

طراح سیستم های هوشمند 

  تکمیلی  IOTمبتنی بر 

(Internet Of Things) ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

922-0
1401/10/241401/10/283030––––––––



گیالنیحسین40

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

حسن پورمحمد41

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

خسروییوسف42

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

شاکری چمازیشعبان43

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

شمس امیریخسرو44

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

اکبریحسین45
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

حاجی زادهایمان46
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

فالح بادلیآرش47

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

بالوئیفاطمه48

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

وهاب زادهمهدی49

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

مقتدائیراحله50
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

اکبرزادهرضا51
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

صالحی زرخونیرحمت اله52
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شیخی مهرآبادیمسعود1
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/10/031401/10/073030––––––––

اسماعیل بیگیمهدی2

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

عباسیمحمد3

اصول جوشکاری و بازرسی 

غیر  )جوش و کارگاه جوش 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

218
1401/10/031401/10/073030––––––––

حیدریجالل4
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

نادریحمید5
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/10/101401/10/144040––––––––

بیاتفاطمه6

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

عباسیمحمد7

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

خادمی عراقیابوالفضل8

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

عبدالحسینیمهدی9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

کمال آبادیفاطمه10

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

صفاییمریم11
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401دی ماه استان مرکزی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



احدیسمانه12
-غیر حضوری  )زیورآالت لحیمی

( مجازی 

ITC-WO-

103
1401/10/101401/10/143030––––––––

عیاشیزهرا13
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

غالمیانراضیه14
قلمزن )نقاشی پشت شیشه

(مجازی - غیر حضوری ) (شیشه

ITC-WO-

108
1401/10/101401/10/143030––––––––

عباسیمحمد15
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

شکریزهرا16
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/10/171401/10/213030––––––––

امیرینجمه17

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح 

)

ITC-IT-

705
1401/10/171401/10/213030––––––––

صفاییمریم18
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/10/171401/10/213030––––––––

شیرمحمدیفاطمه19
نصب کفپوش،پارکت لمینت و 

دیوارکوب

ITC-WO-

541
1401/10/171401/10/203030––––––––

عبداله20
غیاث آبادی 

فراهانی

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

نادریحمید21

کنترل کننده های دور 

غیر  ) ACموتورهای الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

407
1401/10/241401/10/283030––––––––

ملک مطیعیسمانه22
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/10/241401/11/129090––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه روشنطیبه23
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030––––––––

قاسمی پورمریم24

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/10/241401/10/283030––––––––

صیامیمعصومه25

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
–––چهارساعتچهار روز––1401/10/171401/10/286032

غیبت بیش 

از ده درصد

رحیمیفاطمه26
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––



بختیارفریبا27
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

جعفرینجمه28
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

راشدی نسبزبیده1
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

محمدیعایشه2
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

بهمن زادهمریم3

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
––––دو ساعت–––1401/10/031401/10/146058

داراعاطفه4

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
–––––یک روز––1401/10/031401/10/146054

قاسمیصادق5

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

کمالیعلی اصغر6

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

صادقی نژادمهدی7

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

فریدونفرحامد8

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

059
1401/10/101401/10/143030––––––––

باقرنژادنازنین9

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

ابراهیمعبداله10

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی تاریخ پایان

اجرا در 

استان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

1401دی ماه استان هرمزگان

نام خانوادگینامردیف



اکبریسپیده11

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

پزشکیاننرجس12

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

تاجورحامد13

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

تحریریسمانه14

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

حاج علیزادهبهیرا15

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

حیدریانعاطفه16

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

اجرا در 

استان



دریوشاعظم17

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

فرامرزیسیما18

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

قدرتمرضیه19

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

کمالیساره20

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

گودرزیرامش21

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

نجفی زادهمسلم22

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

اجرا در 

استان



ندائیرضا23

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching ) پیاده سازی

(سوئیچینگ شبکه های سیسکو 

ITC-IT-

1026
1401/10/101401/10/143030–––––––

امانیرضا24

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456-1
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهمن زادهمریم25
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

داراعاطفه26
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/10/171401/10/213030––––––––

فقیهیسارا27
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

جواهر دوزیخوردومجدیه28
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیمحمدیزهرا29
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیمحمودیمهناز30
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیمریدیالهام31
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیخرم دلمرضیه32
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیحیدری نژادهانیه33
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیصادقیسارا34
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیجهانشاهیفائزه35
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیرمضانیپریسا36
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیرنجبرانفاطمه37
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیمالییفرزانه38
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیسیاوش نسبفاطمه39
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان



جواهر دوزیسلیمیفائقه40
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیشنبه زادهزهره41
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیوحدانی موسویسیده امینه42
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیقاسمی رادمیترا43
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیپشامشقایق44
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیعسگریفائقه45
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیمیریجواهر46
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

جواهر دوزیوهابی نیاریلیال47
ITC-SE-

204/1
1401/10/151401/10/173030–––––––

ابراهیمعبداله48

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

اکبریسپیده49

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

پزشکیاننرجس50

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

تاجورحامد51

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

تحریریسمانه52

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

حاج علیزادهبهیرا53

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

حیدریانعاطفه54

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان



دریوشاعظم55

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

فرامرزیسیما56

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

قدرتمرضیه57

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

کمالیساره58

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

گودرزیرامش59

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

نجفی زادهمسلم60

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

ندائیرضا61

MTCNA : MikroTik 

Certified Network 

Associate 

ITC-IT-

430
1401/10/171401/10/213030–––––––

ذاکری نسبفاطمه62
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

مسروراعظم63
مجازی- غیر حضوری    Roof 

Garden

ITC-FO-

125
1401/10/171401/10/213030––––––––

عامری زادهرضا64
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
–––دو ساعتیک روز––1401/10/171401/10/213022

غیبت بیش 

از ده درصد

سهرابی دوالبانمهدی65

 Autocadآشنایی با نرم افزار 

Electrical (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-PE-

044
1401/10/241401/10/283030––––––––

فریدونفرحامد66

طراحی و محاسبه تاسیسات 

غیر  )بهداشتی ساختمان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

180
1401/10/241401/10/283030––––––––

مریم67
قاسمی نژاد 

رائینی

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/10/241401/10/283030––––––––

فقیهیسارا68
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

اجرا در 

استان



راشدی نسبزبیده69
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––

بهنامیاصغر70
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

جلیلیابراهیم71
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––

عامری  پوررامین72
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283030––––––––

عامری زادهرضا73
 ) IPMمدیریت تلفیقی آفات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

037
1401/10/241401/10/283027–––

سه 

ساعت
––––

مراد علیزادهعبداالمین74

تحلیل و طراحی ساختمان های 

 ) ETABSبتنی با نرم افزار  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

222/1
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مکاری همدانیناصر1
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/10/031401/10/073030––––––––

صفریعلی2
 )طراحی سیستمهای خورشیدی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

226
1401/10/031401/10/073030––––––––

بهنامفرمسعود3

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

رضایی صابرمهدی4

 (مربیگری  )کووچینگ 

مجازی - غیر حضوری  )آموزشی

)

ITC-PD-

176
1401/10/031401/10/146060––––––––

نیکونامسودابه5
غیر  )حسابداری مطالبات 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

717
1401/10/101401/10/143030––––––––

حدیدیمهدی6

شناسایی خطرات و ارزیابی 

غیر حضوری  )(مقدماتی)ریسک 

(مجازی - 

ITC-PD-

167
1401/10/101401/10/143030––––––––

حسینیمجتبی7

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/10/101401/10/143030––––––––

ترابیانپوران8

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

فتحیان راسخعلی9

Revit Architecture 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-UB-

317
1401/10/101401/10/143030––––––––

بهرامی مهرحمید10
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

تاریخ پایان
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مالحظات

1401دی ماه استان همدان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



باقریحمید11
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

سلگیسعید12
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

مومنیمسعود13
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/10/171401/10/203030––––––––

حق پرستمنا14
 ) (محوطه سازی )طراحی کاشت

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

100
1401/10/171401/10/213030––––––––

الیاسیعلیرضا15
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

حکمتیحکمت اله16
نقش پروتئین ها در تغذیه طیور 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

335
1401/10/171401/10/213030––––––––

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه بهرامی عابدسمیه17
ITC-SE-

141
1401/10/241401/10/273030–––––––

شهبازیامین دخت18

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

فیوضیطاهره19

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

رویه کوبی مبلاسد بیگیمهدی20
ITC-WO-

608
1401/10/241401/10/273030––––––––

احمدی مالیریمرضیه21

 تا 5آموزش نقاشی به کودکان 

مجازی - غیر حضوری  ) سال12

)

ITC-SD-

496
––––چهارساعت–––1401/10/171401/10/286056

فریدونیزهرا22
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

می ریزآذین23
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

 ساعت در کالس حضور داشته و ادامه دوره شرکت 6 به مدت 1401/10/24نامبرده در تاریخ 

.ننموده است



حیدربگیحامد24
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/10/241401/10/283030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اعظم1
زارعی 

محمودآبادی

سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

مبینی شورکیزهرا2
سوزن دوزی روی تور پارچه ای 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

460
1401/10/031401/10/073030––––––––

بیگی ده ابادیعلیرضا3

ترموستات های قابل برنامه 

غیر  )ریزی در سردکننده ها

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

170
1401/10/101401/10/143030––––––––

حمیده4
پوراحمدیه 

اردکان

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
––––یک روز––1401/10/101401/10/143024

غیبت بیش 

از ده درصد

مسلمان یزدیفاطمه5

دوخت انواع کیسه های پارچه 

- غیر حضوری  )ای فانتزی 

(مجازی 

ITC-SE-

464
1401/10/101401/10/143030––––––––

ایزدی فرنسرین6

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

رسائیاعظم7

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

صادقی بخیمهدیه8

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

فتوحی بافقیمریم9

ساخت عروسکهای فومی و 

غیر  )کاربرد آن در پوشاک 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

438
1401/10/101401/10/143030––––––––

رفیعی مجومرداعظم10

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

نوع همکاری غیبت مرخصی

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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مالحظات تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



طباطبائی ندوشنمرضیه السادات11

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

کالنتری مزرعه نوساره12

 کار با Pythonبرنامه نویس 

غیر  )متوسط- واسط گرافیکی 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

702
1401/10/101401/10/143030––––––––

فالححسین13
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی - غیر حضوری )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/10/171401/10/213030––––––––

حسین زادهمحمدرضا14
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––––دو ساعت–––1401/10/171401/10/213028

میرطبائیسیدمحمد15
ساخت وسایل تزیینی ساختمان 

(مجازی- غیر حضوری  )با رزین

ITC-UB-

512
1401/10/171401/10/213030––––––––

امینی بهابادیصدیقه16

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

جاللیفاطمه17

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

صادقی بخیمهدیه18

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

مسلمان یزدیفاطمه19

دوخت عروسک بقچه ای با 

- غیر حضوری  )اشکال هندسی 

(مجازی 

ITC-SE-

483
1401/10/241401/10/283030––––––––

باقری فردفاطمه20

طراحی وب با 

HTML5,CSS3 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

506
––––یک روز––1401/10/241401/10/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

جاللیفریبا21
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

جهانی پورلیال22
 )پستایی سازی کفشهای چرمی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SE-

289
1401/10/241401/10/283030––––––––

مکتبیصدیقه23
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

380
1401/10/241401/10/283030––––––––



زارعاحمد24

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/10/241401/10/283030––––––––

اداره آموزش مرکز ملی تربیت مربی


