
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مهران1
عسکرزاده 

صوفیانی
PLC1500-TIA Portal  

ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

سلمانی اصللیلی2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
––P––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

تقی پورپریسا3
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/041401/04/083022

غیبت بیش 

از ده درصد

حاج حسینیاسماء4

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی

ITC-IT-

812
1401/04/041401/04/083030––––––P––

عبداللهیمقصود5
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

نوریابوالفضل6
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عبدالهیقدرت7

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

طهماسبیاحمد8

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قلی زادهبهروز9

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401تیر ماه استان آذربایجان شرقی
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گلیحبیب10

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

آذری خامنهحسن11

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

روشنیعلی12

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/111401/04/153022

غیبت بیش 

از ده درصد

علیزادهمهدی13
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

تقی پورپریسا14

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عباسیفریبا15

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوروززادبناعذرا16

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اکبرزادهحبیبه17

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
–––P–دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

فرزانسولماز18

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسینیسید میعاد19
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

احبابمریم20
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

عباسیان پیرنیااحد21
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

چوپانمهدیه22

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––



اکبرزادهحبیبه23

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شیرین آبادیمحمد رضا24

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

خدیجه25
خانالری حاج 

عوض لو

غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شفاعتی ممقانیقاسم26

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عباسیفریبا27

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شیخ زادهقهرمان28
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

طالب نژادداود29
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صفریحسن30
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

روشناییبهنام1
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
–P–––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

سپهرانجمعلی2
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

خلیل لویاسین3

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قنبرزادهقاسم4

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مختاریانرقیه5

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

بهروزیالمیرا6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمودیانعبداقادر7
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محبوبخواهزهرا8

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ولی زادهمعصومه9

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حاجی محمدییوسف10
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401تیر ماه استان آذربایجان غربی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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در افتادهحسین11
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمدیمسعود12
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صالحی رادسلیمان13

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

عباسیجبرئیل14

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

داداش پورکاوه15
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090––––P––––

قادرینادیا16
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

آیرمپروانه17
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

روشنیبهمن18
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

عباسیجبرئیل19
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

میدان نورداباجالوجعفر20
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

وصالیمهدی21
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

احمدی پهلوانحمید22
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

تخت فیروزهسعید23
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رشیدیجعفرصادق24
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

جعفرزادهرقیه25

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––



شکرزاده یکانحسین26

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––

ولی زادهمعصومه27

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

سیده سحر28
هاشمی پور 

دیوشلی

غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محبوبخواهزهرا29
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مروتینازی30
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

افتخاریداود31
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حسن نژادامیر32
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030––––P––––

صالحی رادسلیمان33
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030––––P––––

نجفی تک آغاجآرش34
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مهدی اخگرآسیه35
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

پیروزی فردسمیه36
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

جعفرزادهرقیه37
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ولی زادهراحله38
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نعمتیابراهیم39

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

فرزانهیاشار40
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
–––P–سه ساعت–––1401/04/251401/04/293027



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسوریوسفیسلمان1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شجاعیمطلب2

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

صالح زادهمجید3

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/083028

نوری پیرایواتلورعنا4

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حقیریفریده5

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

سکینه6
عبدل زاده قره آ 

غاج

غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فرجیایرج7
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

یوسفیسلمان8

تکنسین سیستم نظارت 

دوربین )تصویری 

(OCSAمداربسته

ITC-PE-

237
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

صالح زادهمجید9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

باباییزهرا10
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان اردبیل

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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ناهیده11
سرداری قوجه 

بیگلو

 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

پور آزادزهرا12
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شجاعیمطلب13
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

هژبریزهرا14
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

عبدلیمحمد15
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حقیریفریده16

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

آقازاده تولوناعظم17

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––

حاجی زادهعلی18

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محمدیمالکه19
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رحمانی گرمیراضیه20
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فرچ پورزهرا21
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اسمعیلیعلی22

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

آقازاده تولوناعظم23
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حقیریفریده24
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

لیلی25
یونسی حسی 

کندی

غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

موسویمیر یوسف26

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مسعود1
میرلوحی 

فالورجانی
PLC1500-TIA Portal  

ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

محمدقاسمیفریبا2

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

مشرقیزینب3

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

جوادینفیسه4

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

صادقی فروشانیمرضیه5

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

دباغنسرین6

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی

ITC-IT-

812
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

راونجیفاطمه7

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی

ITC-IT-

812
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عباس زادهمحمدتقی8
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401تیر ماه استان اصفهان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج
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ور
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سا
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در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



کریمی پورالهام9

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030––––––P––

صابری دورکیشهال10
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

علی نقی نائینیآزاده11
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسین پورمحمدمهدی12

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شفیعی علویجهآزاده13

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صرامی فروشانیمرضیه14

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

امانیمجید15
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسینیایرج16
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عبداللهیفرهاد17
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوشین18
قاضی زاده 

احسایی

غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

جاللیجاوید19
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

طاهریاحمد20
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حفاظت کاتدیکآقاجانیمحسن21
ITC-PE-

247
1401/04/181401/04/213030–––––P–––

شرکت قنادندا22
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

عباییحسین23
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/159088

زارعیعلیرضا24
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

آقائی پیرکوهیمهری25
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



سمیعی کیاسمیه26

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

جعفری باغملکیعصمت27
اصول کاشت ، داشت و برداشت 

گیاهان دارویی

ITC-FO-

201/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه

طاهریعلی اکبر28

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

طاووسیغالمحسن29

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شریفعظیمه30
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

امینیمینا31
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

احمدپورمبارکهطاهره32
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سوسن33
ایروانی 

محمدآبادی

- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

قیومی محمدیبتول34
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030––––––P––

فخارزاده نائینیحوریه35
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نادری دره شوریمهرداد36
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نصیری خوزانیحمیدرضا37
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حکیمیعلی38
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalبهره مندحسن1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

لطفیرضا2
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه

یزدیپروانه3
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رضاییروح اله4
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شهرکیعاطفه5

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

بازیارطوالشالهام6
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعتیک روز––1401/04/041401/04/159082

عبدالملکیمعصومه7
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

همدانیعفت8
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

اصالنیشهناز9
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

حقانیمعصومه10

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––

امیدیجعفر11

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان البرز

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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آقازادهصمد12

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حمیدیعالء الدین13

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شهرکیعاطفه14
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030––––P––––

عشقی یارعزیزداود15
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

قربانیکاظم16
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حیدربیگیلیلی1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فاضلیزهرا2

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

کیهانیطیبه3
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فاضلیزهرا4

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ساراییفرحناز5
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمدی تبارمنیژه6
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ابراهیمیکبری7

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

عباس زادهزهرا8

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––––P––

ساراییفرحناز9

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

هواسیهایده10

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محسنیخدیجه11
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان ایالم

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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شیرینگومعصومه12
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رستمینوروز13
اصول کاشت ، داشت و برداشت 

گیاهان دارویی

ITC-FO-

201/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه

احمدیان ماژِنمهناز14
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

هادیزادهیوسف15
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

منصوریسکینه16
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ابراهیمیکبری17
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

چولکیشمسی18
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حیدربیگیلیلی19
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عسگریزهرا20

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینیابراهیم1

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

نسترنطیبه2
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

سراجی زادهکبری3
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

امیرپورعباسرضا4
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

خضری خواجهحسین5

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

پوربهیمحمدرضا6
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

بی بکیعبدالرضا7
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
–P––دو ساعتیک روز––1401/04/181401/04/223022

غیبت بیش 

از ده درصد

مظفریاسماعیل8
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
–––P–یک روز––1401/04/181401/04/223024

غیبت بیش 

از ده درصد

مزروعی سبدانیمهشید9
- غیر حضوری  )معرق مفهومی 

(مجازی

ITC-WO-

056
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حاجیانعلی اکبر10
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

خضری خواجهحسین11
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401تیر ماه استان بوشهر

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج
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ور
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ت

عا
سا
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ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



اکبریوحید12

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

بایوجیهه13

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

پوربهیمحمدرضا14

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

تنگستانیمحمدرضا15

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حیاتداودیصغری16

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ذعابصدیقه17

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

زارعیکبری18

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سراجی زادهسارا19

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سراجی زادهکبری20

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ظفریانسیده صدیقه21

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

فخریشهناز22

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

لیراویصدیقه23

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
–––P–دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

حیدریمحمد24
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalمسافریمحمد رضا1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

محمدیلیال2

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
––P––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

کریم زادهلطیفه3

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حسینیآزاده4
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

سلطانیمریم5
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

ابوالفضل6
مهمان نواز 

شیجانی

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی

ITC-IT-

812
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

کوکبیحمیده7

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رودکرمیمحسن8
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

سارانیامیر9
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

بزرگ منشمحسن10

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مالحظات

1401تیر ماه استان تهران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اجرا در 
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کرمانشاه
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نوع همکاریغیبتمرخصی



مهاجرحسین11

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شهرکیفهیمه12
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–چهارساعت–––1401/04/041401/04/159086

پرودهصدیقه13

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اسماعیلیشمسی14
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

میرحسینیسمیه سادات15
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

زنگانهمهدی16
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه17
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

محمدیلیال18
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

سراییحسن19
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مسافریمحمد رضا20
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فرخیمحسن21
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

معظمی گودرزیاحمد22
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اسماعیلیزهره23

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

قاسم پورلیال24

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

موسویسیده سارا25
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
–––P–دو ساعت–––1401/04/181401/04/223028

عبداله پور آزادسلیما26
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



مریدشاهرخ رضا27
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نصیرشعیبیفهیمه28
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

کوکبیحمیده29
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فعله گریعلی حیدر30

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

همتیمیثم31
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030––––P––––

صالحی خواهبهناز32

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

غالمی نهوجیلیال33

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
–––P–––دو ساعت–1401/04/251401/04/293028

فرخیمحسن34
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

لرستانیمحمد مراد35
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
–––P

غیبت بیش 

از ده درصد

توکلی طرقیخدیجه36

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/25نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است
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رحمانی سامانیشهال1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

غفاریطاهره2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

داودیلیال3
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

طالبیمرضیه4

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

بنی شریفاحمدرضا5

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

جوانبختافشین6

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محسنیافسانه7
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اعظم8
صالح ریاحی 

دهکردی

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوروزی چلچهفاطمه9
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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کوراوندمرضیه10
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

سلیمانی فارسانیخاطره11

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––

غالمیمیترا12
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
P––––دو روز––1401/04/181401/04/223018

غیبت بیش 

از ده درصد

غفاریطاهره13
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

سمیرا14
اسماعیلی 

دهکردی

- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

غالمیمیترا15
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

خدریسجاد16
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalسالکیامیر1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

جمالیسعیده2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
P––––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

قاینی نژادفاطمه3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رجبیزهرا4
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

محمد نژادطاهره5
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
––P––دو روز––1401/04/041401/04/083018

غیبت بیش 

از ده درصد

سمیع پورداود6
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فرسادآتنا7

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رجبیزهرا8

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––––P–

اسالمیسید علیرضا9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور
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سا
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ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



ایدونمحبوبه10
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عابدپورسینا11
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

زینلیحلیمه12
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

بخشی پورزینب13
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

جمشیدی مقدمصادق14
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

دهقانیحسین15
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

موسوی خورقیاعظم السادات16

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

چه پرواحسین17

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
–P–––دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

ساالریسمیه18
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
P––––یک روز––1401/04/251401/04/293024

غیبت بیش 

از ده درصد

ذوالفقاری نیاطیبه19
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

بخشنده جوانزکیه20

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

برهانیرضا21
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
–––P–دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

فرشادمهدی22
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مرشد زادهمحسن23
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalپاکدلمهدی1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

سروئی اصفهانیغالمرضا2
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

صفری بهابادیزهره3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فاطمه4
نورمحمدی 

خیرآبادی

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

اکبرآبادیفروغ5

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

قربانی یاقوتیمریم6
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

درویشیافسانه7
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عامریمهری8
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

مختاری قدیممریم9
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030––––––P––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401تیر ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور
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ت

عا
سا
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ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



ملکیان نیشابوریعلی اصغر10
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه

نجیبیانعلی اکبر11

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اسماعیل زادهعلیرضا12

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسینیسید حامد13

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

دامن گیریسعید14

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رادفرمسعود15

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمد زادهعباس16

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قربانیمجیدی17

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

تقوی شهریسیدرضا18
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسینیسید محمد19
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شمس آبادیمریم20

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––



اکبرآبادیفروغ21

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رضوی فردعباس22
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عادلی بهارجواد23
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مسئله گویانجواد24
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
––P––دو روز––1401/04/111401/04/153018

غیبت بیش 

از ده درصد

سهرابیمرضیه25
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030––––––P––

بتول26
اسحقی خرم 

آبادی

غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مرویفاطمه27
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قصاب زادهمحبوبه28

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/111401/04/153022

غیبت بیش 

از ده درصد

چوبدار سعدآبادپیمان29

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

بهادری کمیجانیمجید30
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

سمیه31
رحیمی آغ 

چشمه

-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

حسن پوراحسان32
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

خانقاهیرسول33
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

غزنویحسین34
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

نجیبیانعلی اکبر35
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––



حسینی قصرزهره سادات36
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

سیدیسید مهدی37
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حسن پورطاهره38

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––P––––

فاطمه39
نورمحمدی 

خیرآبادی

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

حسینی تباربی بی مرضیه40

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مسئله گویانجواد41

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
––P––سه روز––1401/04/181401/04/22306

غیبت بیش 

از ده درصد

ساالریان ایوریزهرا42

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

سیما43
تیموری حفیظ 

آبادی

غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

قصاب زادهمحبوبه44
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
––P––سه روز––1401/04/181401/04/22306

غیبت بیش 

از ده درصد

پورمحسنیخلیل45

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فخریانعذرا46

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

بنائیانعلی47
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030––––P––––

ثقفی نیکعلی48
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

عطارگلمکانیحمید49
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



سیدیسید مصطفی50
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عباسیانمحمد51

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ملوندیمهدی52

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صادق زادههاشم53
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صفادارانبهزاد54
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شریفیزهرا55
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

طرزیزهرا56
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

احمدی یگانهبی بی زهرا57
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

امیرآبادی زادهحمیده58
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

کسائیمیترا59

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نظریملیحه60

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

بیاتیعلیرضا61
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––
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دهستانیبتول1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
P––––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدل آبادیهانیه2
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

هاشمیسید علی3

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
––P––یک روز––1401/04/041401/04/083024

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدیمحسن4
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمدیمجتبی5
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

صاحبی فردزینب6
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

حسین نیامریم7
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

دهستانیبتول8

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

عبدل آبادیهانیه9

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

محسن پورمصیب10

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
––P––یک روز––1401/04/181401/04/223024

غیبت بیش 

از ده درصد

عابد زادهفاطمه11
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان خراسان شمالی

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



عبدل آبادیهانیه12
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

رجبیرضا13
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

امیدوندیزینب1
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030––––––P––

حاتمی منجزیسودابه2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

عبادیفاطمه3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

ناصریحسنه4

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

ناصریلیال5

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

هاشمیاعظم6

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

ال موسیبی بی کبری7

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

آبتینبهجت8

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030––––––P––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401تیر ماه استان خوزستان

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



صفری فروشانیسارا9

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

عبدالهیافسانه10

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

فرحانینجات11

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

مردانیان قهفرخینوشین12

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

ناطقگلزار13

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

پوربچاریعفیفه14

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

منیجه15
خادم حقیقی 

شیرازی

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––––P–

رضاییسهیال16

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

یعقوبوندنگین17

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––––P–

احمدی پورسمیه18
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سمیه19
سوخته زاده مال 

امیر

طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سرخهسمانه20
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

معتقداردشیر21
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––



شو لیسکینه22
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حزبازادهاسماعیل23

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

زنگنهشارخ24
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

موسویزینب25
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

حردانیکافیه26
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

زهیری نسبکاظم27
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

احمدی بلوطکیمسلم28
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030––––––P––

حاتمی منجزیسودابه29

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

عبادیفاطمه30

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

ناصریحسنه31

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

هاشمیاعظم32

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

صانعی دهکردینسرین33
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

عبدالهیافسانه34
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

ناصریلیال35
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

صنیعیعبدالحسین36
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



نیک روزمریم37
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

قیصریمسعود38
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

زمانی پورامیرمحمد39

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سلیمانیحمید40

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نجفی مهرفرشید41
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

دوام بدلیال42
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

کیشان رودباریآذردخت43
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

ناصریلیال44
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

هاشمیاعظم45
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

پورعوض اهرمیالهام46
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

یزدیشهین47
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نیسیفاطمه48
غیر  )نقاشی با تکنیک پاکو 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

107
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کارآفرینی مقدماتیاحمدی پورسیده ناهید1
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیآزادسعید2
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030–––––P––

کارآفرینی مقدماتیبیکدلوسمیه3
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیجمادیویدا4
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––––P–

کارآفرینی مقدماتیزارعمهین5
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیزنگنهمجتبی6
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030–––––P––

کارآفرینی مقدماتیکالنتریعلیرضا7
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––––P–

کارآفرینی مقدماتیگل کرمفرشته8
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––––P–

کارآفرینی مقدماتیمسلمیعلی9
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030–––––P––

کارآفرینی مقدماتیمقصودیمونا10
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––––P–

کارآفرینی مقدماتینقی لومهناز11
ITC-PD-

206
1401/04/041401/04/083030––––––P–

اوصانلوفریبا12

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

محمدیرضا13
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

امینیسیدعلی14
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

1401تیر ماه استان زنجان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

اجرا در استان

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات



جعفریژیال15

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مسلمیعلی16
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

سلیمیصغری17
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

امینیسید علی18
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

نقی لومهناز19
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––––P––

معظمیمریم20

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

احمدی پورسیده ناهید21

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اسکندریونلیدا22
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محمدیسیده زهرا23
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
––P––دو روز––1401/04/181401/04/223018

غیبت بیش 

از ده درصد

میاندارِیرقیه24
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

قائمیسیما25
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محمدیرضا26
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

تاروردیمحمد رضا27

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عزیزیمعصومه28
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نصیری وطنمریم29
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

مرادیرقیه30
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



پرویز پورلیال31

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نقی لومهناز32

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسورقوشچیانحامد1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

موسوی کنتیسید قاسم2

تکنسین سیستم نظارت 

دوربین )تصویری 

(OCSAمداربسته

ITC-PE-

237
1401/04/111401/04/143232–––––P–––

ابراهیمیروح اهلل3

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عرب یارمحمدیلیال4

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صفائیگل بانو5

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

میرکوعذرا6
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عامریفاطمه7
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

دخانیانعلیرضا8
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

قلچ لیعباس9
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رنجبرمریم10
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

ابراهیمیعباس11
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان سمنان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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غیبتمرخصی



معروفیمعصومه12

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

کمندیالهه13
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
––P––یک روز––1401/04/181401/04/223024

غیبت بیش 

از ده درصد

کسائیانگلنساء14
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

ملک محمدیحمیدرضا15

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

رضایی منشطاهره16
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

بیطرفمهدیه سادات17
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

کمندیالهه18
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
–––P–دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

نورائیالهام19

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مجدحامد20
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسورکمحاجی امان1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

بازرسی آسانسورمیرشهرام2
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شهدوستیکامبیز3
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شهرکیمحمد صادق4
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

آیت5
ساالریان 

نهبندانی شهر

غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شیردلصدیقه6
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شاهوزائیآمنه7

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

معمر بامریمعصومه8

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حرماک  زائیعبداله9

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سرگزیعلیرضا10

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/111401/04/153022

غیبت بیش 

از ده درصد

کیخامحمد11
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
––P––سه روز––1401/04/111401/04/153012

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش
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ضو
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401تیر ماه استان سیستان و بلوچستان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



بلوچزهی پورعیسی12

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

پارساطیبه13

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

توان پورمریم14

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ریکیمهری15

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نیک طالعزینب16

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شهرکی کمککبری17
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مداحی نژادملیحه18
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوری صادقنعمت اله19
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شاهوزائیپریسا20
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سارانیمرضیه21

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شاهوزائیآمنه22

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

معمر بامریمعصومه23

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

آیت24
ساالریان 

نهبندانی شهر

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(پیشرفته )افزار استوری الین 

ITC-AV-

387
1401/04/111401/04/143030–––––P–––



بنگل زهیساجده25

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شیخ زادهویدا26
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

نخ زری مقدمسمیه27
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

توان پورمریم28
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حکمتیعلیرضا29
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شهدوستیکامبیز30
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

کیخامحمد31
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

سرگزیعلیرضا32
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
–––P–دوساعت–––1401/04/181401/04/223028

شاهوزائیپریسا33

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

لشکریمریم34

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

سارانیمرضیه35
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030––––––P––

شاهوزائیحلیمه36
- غیر حضوری  )معرق مفهومی 

(مجازی

ITC-WO-

056
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

آریانفرحسین37
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

برآهوئیعلیرضا38
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

پورعلیمحسن39
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مهدی40
شیری 

محمدآبادی

تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



سراوانیجالل41

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سمیه42
میری مقدم 

کلوخی

غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

خسروی سیبحمزه43

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شاهوزائیپریسا44
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شاهوزائیحلیمه45
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شهرکی کمککبری46
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شیبکطاهره47
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

شاهوزائیآمنه48
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

معمر بامریمعصومه49
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ابوالحسنیمحمود50

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
––P–دوساعتیک روز––1401/04/251401/04/293022

غیبت بیش 

از ده درصد

توان پورمریم51

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نیک طالعزینب52

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سارانیپرویز53
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

گرگیچیوسف54
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
––P––یک روز––1401/04/251401/04/293024

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسماعیل زادهمجید1
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

باقریامیدعلی2
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030––––P–––

رستمی پورفرداردشیر3
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

روشن ضمیرفرهاد4
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

محمد جواد5
هوشمند 

سروستانی

خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

پیرسالمیمحمدحسن6
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

کشاورزحسن7
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030–––––P––

گودرزیمهدی8
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/04/041401/04/083030––––P–––

ابوالقاسمیپیمان9

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

احمدی آزادمحمد10

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/083028

زردشتغالمعباس11

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

اجرا در 

استان

مالحظات

1401تیر ماه استان فارس

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری



زردشتمهدی12

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

سلحشورجمشید13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/083028

کارآزمامحمد رضا14

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

تاجیکیسمیرا15

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

یعقوبیمریم16
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فرامرز17
شفیعی 

سروستانی

 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

محمد امین18
فخاری زاده 

شیرازی

 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

یوسفیلیال19
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/083028

جعفریامیر20

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

قاسمیمحسن21

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر22

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اولیائیرضا23
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رمضانیعبدالرضا24
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––



فرامرز25
شفیعی 

سروستانی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صفائیانزهرا26
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمد امین27
فخاری زاده 

شیرازی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

کریمیاصغر28
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محمدیمهدی29
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شریعتی شیریهاجر30
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مجازی- غیر حضوری  )تکمیلی

ITC-PD-

210
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

زردشتغالمعباس31

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
–––P–دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

مسعودیحسین32

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

منتصرمحمد رضا33

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

یزدان پناهلیال34

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

طاهریارمغان35
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

احمدیشهال36
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

امینیسمیه37
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

گلبهار حقیقیحمیدرضا38
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––



فرهادنژادمحمد39

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
––P––دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

ابوالقاسمیپیمان40
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

راستیانزهرا41
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

محمد ابراهیم42
علیزاده 

سروستانی

غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مجدسعیده43
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فاطمی فردرضا44
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فخریحسین45
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مسعودیحسین46
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

پاالشبهاره47

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

یعقوبیمریم48

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

بنائیسعیده49

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اردالیفاطمه50
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

گلبهار حقیقیحمیدرضا51
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رمضانیعبدالرضا52
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر53
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



ذرت کارحسین54

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

محمد امین55
فخاری زاده 

شیرازی

غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عباسیاحمدرضا56

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عبدالرسول57
قناعت پیشه 

سنانی

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
–––P–دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

اولیائیرضا58
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حسنیعاتفه59
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مختاریمرضیه60
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030––––––P––

تاجیکیسمیرا61
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ایمنعلیرضا62
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

هادی63
زمانی وکیل 

آبادی

غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مؤذنیقاسم64
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صباغ چینمینا1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

خدابندهزینت2
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رحمانیامید3

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

اسمعیلیرضا4

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

علیرضا5
رنجکش 

قصابسرایی

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

کرمیخدیجه6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

شیوا7
محمودپور 

کبابیانی فرد

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

رشوندعباس8
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حفاظت کاتدیکرمضانیاکبر9
ITC-PE-

247
1401/04/181401/04/213030–––––P–––

رحمنیروح اله10
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مافیسمیرا11

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان قزوین

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/11نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/11نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

غیبتمرخصی



دولتیپریسا12

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فتائیامید13
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

اصلی بیگیمصطفی14
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نجف زادگانمحمد15
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قاسمی واشوریاعظم1

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

امامینفیسه2
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ممیزفریده3
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قادریزهرا4

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

امامینفیسه5
- غیر حضوری  )معرق مفهومی 

(مجازی

ITC-WO-

056
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

توسلیلیال6
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030––––––P––

کد دورهعنوان دوره آموزشی

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

مالحظات

1401تیر ماه استان قم

نام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قانعیبهروز1

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عزیزیعطرین2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

لطفیمسعود3

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سیدی امین آبادارشد4
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فتحیفرشته5

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
––P––دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

اسدیبیژن6
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(پیشرفته )افزار استوری الین 

ITC-AV-

387
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

حمیدیسیروان7
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(پیشرفته )افزار استوری الین 

ITC-AV-

387
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

زارعی زادهمهوش8
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––––P–

زردوییجبرئیل9
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/159088

محمدیکاوه10
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
––––Pدو ساعت–––1401/04/181401/04/223028

ستایشنسرین11
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
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رمضانیمصطفی12

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عزیزیشیدا13
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

اسدیمظفر14
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalشجاعی باغینیایمان1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

بهرام نژادفرانک2

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

ثمره جاللییداله3

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شهابی نژادمحسن4

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

مکی آبادینرگس5

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

امیر6
گرکانی نژاد 

مشیزی

غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

محمدی گیسکیعلی7
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

محدثه سادات8
اسالمی علی 

آبادی

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

پورجعفری گوکینجمه9

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

زهرا10
سیف الهی 

دهمیری

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030––––––P––

مسلمی مهنیابراهیم11
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

نوع همکاریغیبتمرخصی
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مالحظات

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/04نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

1401تیر ماه استان کرمان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کمال الدینیامین12

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رئیسی آهواناکبر13

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

متصدی زرندیبتول14

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سالجقهفاطمه15

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رنجبرمجید16
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فتاحیامین17
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صباغ زاده قصریاسماء18
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رزینمرضیه19

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030––––––P––

اکرم20
بمانی پور صالح 

آباد

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––––P–

موسائیسیمیندخت21

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نجمه22
خواجه حسنی 

رابری

غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فرخیهادی23
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مددی زادهتوران24
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

سمیعیسیدعلی25

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
–––P–دوساعت–––1401/04/111401/04/153028



محدثی زرندیمهدیه26
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

عصمت27
فرامرزپور 

دارزینی

 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

میرزائیعباس28
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030––––––P––

محبوبه29
ابراهیمی 

کوهبنانی

- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

فرخیهادی30
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

محدثی زرندیمهدیه31
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

مهدیخانیصدیقه32
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

غالمی پورزهراسادات33

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

متصدی زرندیبتول34

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

علیزادهفاطمه35

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
–P–––سه روز––1401/04/181401/04/22306

غیبت بیش 

از ده درصد

حسیبیملیحه36
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

خواجه خضریمحسن37
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

ملیحه38
رحمانی کوه 

بنانی

 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

افسانه39
رفعتی نصرت 

آبادی

غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

فتاحیامین40
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

دوراندیشفهیمه41
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مهدیخانیصدیقه42
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



مسعودیاحمد43

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

محدثه سادات44
اسالمی علی 

آبادی

غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

محمدحسنی جورنصرت45
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

گروهی ساردوارسالن46
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
–––P–دوساعت–––1401/04/251401/04/293028

حسین زادهمحمدجواد47
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسورحیدریبهار1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

بازرسی آسانسورخسرویسجاد2
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

مرادیاسماعیل3
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

نوریمحسن4

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حیاتیرئوف5
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

اجرا در 

استان

شاویسی مرادیماشاءاله6

تکنسین سیستم نظارت 

دوربین )تصویری 

(OCSAمداربسته

ITC-PE-

237
1401/04/111401/04/143232–––––––P–

حیدریبهار7

تکنسین سیستم نظارت 

دوربین )تصویری 

(OCSAمداربسته

ITC-PE-

237
1401/04/111401/04/143232–––––––P–

نوروزنژادارسالن8
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

باغفلکیگلی9

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
––P–دوساعتیک روز––1401/04/111401/04/153022

غیبت بیش 

از ده درصد

معتمد پورالهه10

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

جوزیپرستو11
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
–––P–دوساعت–––1401/04/111401/04/153028

بشیرینصور12
 2سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر تصویری)

ITC-AT-

642
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

1401تیر ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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حیاتیرئوف13
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143024––

یک روز 

تاخیر
––P––موجه

محمدیفرزاد14
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

حفاظت کاتدیکهدایتی فربروز15
ITC-PE-

247
1401/04/181401/04/213030–––––P–––

اسکندرییاسر16
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دوساعت–––1401/04/041401/04/159088

نامدار پوراکبر17
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

معتمد پورالهه18
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

منصوریاننسرین19
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
–––P–چهارساعت–––1401/04/181401/04/224036

دایمیمینو20

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

باغفلکیگلی21
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رحیمینوش آفرین22
اصول کاشت ، داشت و برداشت 

گیاهان دارویی

ITC-FO-

201/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

مرادیجواد23
اصول کاشت ، داشت و برداشت 

گیاهان دارویی

ITC-FO-

201/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

محمدیجوانمیر24
اصول کاشت ، داشت و برداشت 

گیاهان دارویی

ITC-FO-

201/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

بزرگیافشین25

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوروزنژادارسالن26
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

صالحی نیاصالح الدین27
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

معتمد پورالهه28
غیر  )نقاشی با تکنیک پاکو 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

107
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حیاتیرئوف29
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

کریمیلقمان30
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

آبرومند پناهحبیب اله1
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

روانبدروح اله2
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

غریبفاطمه3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

گلندام4
حاجی زاده سی 

سخت

- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

موسویحکیمه5
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رعنا6
نیک اقبال سی 

سختی

- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

ظهرابی اصلفریبا7
غیر  )زیورآالت سنگ و رزین

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

380
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسآقاییپریوش8
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسصادقی پورفاطمه9
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسکاویانیزهرا10
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسمجیدیفرخنده11
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030–––––P––

معصومه12
منصوری سی 

سخت
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
––P–دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

اجرا در 

استان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
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ضو

 ح
ت
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401تیر ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



فن بیان ویژه تدریسنیک بینصفانه13
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030––––––P–

فن بیان ویژه تدریسهدایت ناصرآبادمریم14
ITC-PD-

132
1401/04/111401/04/153030–––––P––

رحیمی کشکولیمحبوبه15

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شیروانیفریبا16

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
–––P–دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

پروانه17
کرمی چهاراه 

گشین

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رزمخواهمهدی18
غیر )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

890
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اوستادمنوچهر19
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حاجتیحسین20
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

علی اصغر21
خورشیدی 

بیدسردره

 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

عابدی ده شیخمهدی22
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

ظهرابی اصلفریبا23

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مؤمن رادسیده کلثوم24

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

کرمی مهرمائده25

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––––P––

نیک بینصفانه26
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030––––––P––

جلیلی پورفاطمه27
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اجرا در 

استان



اوستادمنوچهر28
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

کمالیوحید29
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

ترابیسهیال30

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ذاکرزادهلیدا31

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صادق زادهزهره32

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عادلیراضیه33

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

آروینرضا34
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

آذرنیاعصمت35
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

باقریزینب36
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

دیبایی فرعالیه37
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

رضاییزینب38
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صادقی پورفاطمه39
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

صفائی نژادصغری40
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عبدالخانیفریده41
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

پروانه42
کرمی چهاراه 

گشین

غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مؤمن رادسیده کلثوم43
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نام نیکفرخنده44
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



شیروانیفریبا45
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نیک بینصفانه46
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030––––––P––

رضوان حسن آبادعلی47
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهرام زادهعبدالحکیم1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

بیصوتمحمود2

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

جاللی نژادحمید3

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

حسامیغالمرضا4

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

حسینی باالجادهسیدقربان5

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

دالوری نژادمحمد6

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

رمضانی سربندانمرتضی7

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

زنگانهموسی الرضا8

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

سقلیبهروز9

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

شاهدوستمهران10

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

شهرکیجعفر11

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

اجرا در 

استان

تاریخ پایان
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401تیر ماه استان گلستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



صحرائیجبرئیل12

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

غالمیجواد13

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

مرادقلیعبدالرضا14

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

منصوریفرزاد15

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

مهریمحمدحسین16

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

نجف زادهفرهاد17

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

نقویمحسن18

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

نکاحیایمان19

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/04/041401/04/083030–––––P––

احمد20
کیش حضرت 

سلطان

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رحیمی النگیحکیمه خاتون21

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین22

نقاشی روی شیشه با ترکیب 

غیر  )رنگهای ویترای و رزین 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

489
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

یانپیمنصور23

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030––––P––––

غفاری رادآزاده24
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اجرا در 

استان



شاهدوستمهران25
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین26
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

احمدی مالوانیمحمد1

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

یاسین2
پورعابد 

گلرودباری

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

محسنیالهام3

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوغان پرور جاللیآذر4
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030––––––P––

رامین5
فالح علی پور 

ارباستان

 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

خیراله6
محمدکاظمی 

گوابر

 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

آذریانفرزاد7

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حفاظت کاتدیکعرفانیانایوب8
ITC-PE-

247
1401/04/181401/04/213030–––––P–––

نظری نیالشنیلوفر9
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

سیده لیال10
جوادی 

نیاصومعه سرایی

- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

اکباتانی نژادشبنم11
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
–––P–دو ساعت–––1401/04/181401/04/223028

خیراله12
محمدکاظمی 

گوابر

غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اقبال اخالقیعلی13

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

آذریانفرزاد14
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

معبود مژدهیاسمعیل15

شبیه سازی  )الکترونیک قدرت 

- غیر حضوری  ) (با نرم افزار 

(مجازی 

ITC-PE-

442
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

خراسانی رادسیده فاطمه16

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حمیرا17
حسن پور 

طوالرود

غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/25نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسورخادمعلی اصغر1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

مومنی روستاییسمیه2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

ضامنیمعصومه3

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

یاراحمدیغالمرضا4

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

خادمعلی اصغر5

تکنسین سیستم نظارت 

دوربین )تصویری 

(OCSAمداربسته

ITC-PE-

237
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

الهی نژادعلی6

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

حسینیحجت اله7

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ساریمهدی8

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––––P–

رضاییجواد9

بازرسی جوش بروش ذرات 

غیر  ) Level Iمغناطیسی 

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

058/1
–––P–دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

پورمحسنینوشین10

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ضامنیمعصومه11
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

مالحظات تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

1401تیر ماه استان لرستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



قلیانچیمعصومه12

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

قنبرپوررضا13
 2سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر تصویری)

ITC-AT-

642
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

نوری عالممحمد14
 2سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر تصویری)

ITC-AT-

642
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

ساالروندولی15
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

شاهیوندمحمدباقر16
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

صادقی پورغالمحسن17
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

عالی پورمهرداد18
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

گودرزیوحید19
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

لریمسلم20
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
––––Pدو ساعت–––1401/04/181401/04/223028

مرادینیما21
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

نصرتیزهرا22
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

فالحیمختار23
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مرزبانصادق24
غیر  )فنون آموزش مجازی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

169
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مسلمیعلی25
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



حسین زادهنیکو26

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

خزاییمهناز27

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

مومنی روستاییسمیه28

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

خادمیطاهره29

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
––P––یک روز––1401/04/181401/04/223024

غیبت بیش 

از ده درصد

ضامنیمعصومه30
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/181401/04/223022

غیبت بیش 

از ده درصد

مدیریسهیال31
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

امان اله نژادفردفرزانه32
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

پوریاییمعصومه33
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رشیدیآزیتا34
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030––––––P––

کریمی صدراسماعیل35
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

مسروراصغر36
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

هادی پورمعصومه37
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

موالیی تاریرضا38
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

الهی نژادعلی39
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مسلمیعلی40
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/18نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



پوریاییمعصومه41
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

خادمیکبرا42
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

قادراحمدیخدیجه43
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مرادیمعصومه44
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مومنی روستاییسمیه45
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

مبینی پوررویا46

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

غالمیملک حسین47
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/04/25نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

  PLC1500-TIA Portalصدیقی هشتجینمحمد رضا1
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

  PLC1500-TIA Portalقنبریحامد2
ITC-EL-

549/2
1401/04/041401/04/073030–––––P–––

شجاعیفرزاد3
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

204
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شیرزادزهرا4

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

معمائیندا5
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

طاهریانسعید6
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

منتظریشایان7
غیر  ) انگلیسی 3مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

573
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

صدیقه8
محمدی 

خارکشی

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

وجدانی بیدرونیبابک9

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

کوثری لنگریمسلم10

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فتحیکریم11
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان مازندران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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غیبتمرخصی



وهاب زادهمهدی12
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

عبدیمجتبی13
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعتیک روز––1401/04/041401/04/159082

14
سید جالل 

الدین
حسینی

غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

محمدپورشکتائیمحمود15
غیر  )کنترل فرایند آماری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شجاعیفرزاد16
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

شیرزادزهرا17

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

اکبرزاده روشنغالمرضا18

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

مهران19
مشک آبادی 

بهنمیری

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیازهای ویژه

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

نوریغالمرضا20
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

وجدانی بیدرونیبابک21
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سمیرا1
حسنی رباط 

ترکی

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

قربانیفاطمه2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

میرشفیعینسیرن3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

مؤمنیعلی4
اصول کاربردی تعویض تسمه ها 

و گردنده ها در خودرو

ITC-AT-

496
1401/04/041401/04/083030–––––P––

اجرا در 

کرمانشاه

رئیس محمدیمحمد5

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

خادم زادهنجما6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

رفیعینسیرن7
غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اکبریمیثم8
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شیخی مهرآبادیمسعود9
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان مرکزی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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احمدیمرتضی10
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/04/041401/04/159090–––––P–––

اکبریمیثم11
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/04/181401/04/223030––––P––––

توتونیمریم12

نگین زنی بر روی لباس 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

406
1401/04/181401/04/223030––––––P––

حقانیطاهره13
غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

رفیعینسیرن14
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

جعفرینجمه15
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

قربانیفاطمه16
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

عطاریانشهیده خاتون17

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio ) مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بازرسی آسانسورسهرابی دوالبانمهدی1
ITC-PE-

220
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حسن نژادمحمدابراهیم2
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حیاتی جعفربیگیسعید3
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

سپهری نیاسامان4
 ) A-1دستور زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

410/1
1401/04/041401/04/083030–––––––P–

نجفیابراهیم5
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

بهمن زادهمریم6

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

ذاکری نسبفاطمه7
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

حیاتی جعفربیگیسعید8
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

سپهری نیاسامان9
غیر  )2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

030
1401/04/181401/04/223030–––––––P–

محیا پورلریفیروزه10

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

انوریشیال11
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030––––––P––

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی تاریخ پایان
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1401تیر ماه استان هرمزگان

نام خانوادگینامردیف



مراد علیزادهعبداالمین12
 )ترسیم نقشه های فلزی و بتنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-UB-

401
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حسینیسید علی اصغر13
غیر  )تحلیل ارزهای دیجیتال

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

721
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

تقی زاده فردسیدمحسن14
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حیاتی جعفربیگیسعید15
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

سپهری نیاسامان16
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––––P–

ضرغام نیاوحید17
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

بهمن زادهمریم18
- غیر حضوری  )ممقان دوزی

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کزازیخدیجه1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

بزرگنسرین2

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

احمدی مالیریمرضیه3
- غیر حضوری  )فرش دو رویه

(مجازی

ITC-SE-

273
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

مالمیرعلی4

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی

ITC-IT-

812
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

رضایی خوشخراملیال5

نقاشی روی انواع 

غیر  )(پیشرفته)مصنوعات

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

091
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

حیدربگیحامد6

سوخت رسانی انژکتوری 

غیر  )(پیشرفته  )تخصصی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

308
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

سهرابیرضا7

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

صارمیمعراج8

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری  ) (خورشیدی

(مجازی

ITC-EL-

903
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

وزینی افشارمصطفی9

ساختمان سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی تاسیسات 

- غیر حضوری  )ساختمانی

(مجازی 

ITC-IN-

231
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401تیر ماه استان همدان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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محمدیروح اله10
غیر  )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

(مجازی- حضوری 

ITC-WE-

065
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شهبازیامین دخت11

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

زندیلیال12

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

بهروانمعصومه13

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
––P––دو ساعت–––1401/04/111401/04/153028

قمریامیر14

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030––––––P––

عبداهلل پورحسن15
طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

596
––P––سه روز––1401/04/111401/04/153012

غیبت بیش 

از ده درصد

قادریحجت اله16
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030––––––P––

گمارمرضیه17
 )طراحی و ساخت جعبه چوبی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

118
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

باقریحمید18
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

سلگیسعید19
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

مومنیمسعود20
موتور )5مولد قدرت تخصصی 

(تیبا

ITC-AT-

441
1401/04/111401/04/143030–––––P–––

وناییحبیب21
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

اکبری کنعانابراهیم22
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعت–––1401/04/041401/04/159088

اسماعیل بیگییوسف23

ساخت قلمدان و قاب آینه با 

غیر  )تکنیک پایپه ماشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

600
––P–دو ساعتیک روز––1401/04/181401/04/223022

غیبت بیش 

از ده درصد

عزیزیمعصومه24
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/04/181401/04/223030–––––P–––



بزرگنسرین25
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

زندوکیلیفتانه26
غیر  )سنجاق سینه های تزئینی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

354
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

آذرطوسسعید27
غیر  ) ماشین ابزار تولیدی 

(مجازی- حضوری 

ITC-MA-

034
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

خلیلیعباس28
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مالمیررضا29
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

وزینی افشارمصطفی30
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

144
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

زیباییشهناز31
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030––––––P––

کزازیخدیجه32
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

رضایی خوشخراملیال33
غیر  )نقاشی با تکنیک پاکو 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

107
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حق پرستمنا34

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
–––P–دو ساعت–––1401/04/251401/04/293028

طهماسبیسمیرا35

 Inصفحه آرایی  با نرم افزار 

Design (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-AV-

372
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

حصار خانیمحمد36
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

سرابیمیثم37
- غیر حضوری  )تعلیق پیشرفته 

(مجازی

ITC-AT-

462
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

زندیهسعید38
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/04/251401/04/293030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حمیده1
پوراحمدیه 

اردکان

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

عظیمی ابرقوئیالله السادات2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

فالح بافقینجمه3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/04/041401/04/083030–––––P–––

شیرمحمدیصدیقه4

طراحی و دوخت لباس محلی 

- غیر حضوری  )زنان عرب

(مجازی 

ITC-SE-

452
–P–––سه روز––1401/04/041401/04/083012

غیبت بیش 

از ده درصد

افضلی سردسیرآزیتا5

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
––P––سه روز––1401/04/111401/04/153012

غیبت بیش 

از ده درصد

تفکری بافقیسیما6

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

شیرمحمدیصدیقه7

تزئین صندل های چرمی 

غیر  )متناسب با لباس خاص

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

427
1401/04/111401/04/153030––––––P––

مهیاری ابرقوئیطاهره8

فرش چند ضلعی با زمینه 

- غیر حضوری  )گالبتون 

(مجازی 

ITC-SE-

277
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات9

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

کالنتری مزرعه نوساره10

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی

ITC-IT-

1021
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروع
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اعظم11
دهقانی زاده 

بغدادآباد

غیر  )سبد بافی با الیاف گیاهی 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

390
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

زارعاحمد12
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

بقاییاحمد13

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/04/111401/04/153030–––––P–––

فراشی ابرقوئینرگس14
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P–دوساعت–––1401/04/041401/04/159088

فراشی ابرقوئینرگس15
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

معصومیالهام16
- غیر حضوری  )بازاریابی 

(مجازی

ITC-PD-

706
1401/04/181401/04/224040–––––P–––

حاجی ده آبادیمحمد علی17
- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

حسین18
رشیدی احمد 

آبادی

- غیر حضوری  )برش قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

چاکری هراتمعصومه19

الگوساز و دوخت کت و پالتو 

- غیر حضوری  )متد مولر

(مجازی

ITC-SE-

123/1
1401/04/181401/04/223030––––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار استبرقیصدیقه20
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار باقری فردفاطمه21
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار باقیان یزدمرجان22
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

ایمان23
بنی اسدی 

عسکری پور
+Aتکنیسین فنی سخت افزار 

ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار جعفریمجید24
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––––P–

+Aتکنیسین فنی سخت افزار رفیعی مجومرداعظم25
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار طباطبائی ندوشنمرضیه السادات26
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار عبدالهیحسن27
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار فتاحی اردکانیاعظم28
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

اجرا در 

استان



+Aتکنیسین فنی سخت افزار کمالیانفاطمه29
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––––P–

+Aتکنیسین فنی سخت افزار کالنتری مزرعه نوساره30
ITC-IT-

200/1
1401/04/181401/04/223030––––P–––

تعیین صالحیت 

اجرا در  )مربیگری

(استان

31
معصومه 

السادات
طباطبائی

غیر  )خواص درمانی سنگها 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

491
1401/04/181401/04/223030–––––P–––

دهقانی اشکذریمحمدحسین32
تحلیل و عیب یابی مدارات 

(مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
–––P–سه ساعت–––1401/04/251401/04/293027

طیبه33
محمدی 

احمدآبادی

غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

مسلمان یزدیفاطمه34
غیر  )کاور دوز لوازم برقی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
–––P–دوساعت–––1401/04/251401/04/293028

آبیارمسعود35
غیر  )حجم سازی با خمیر سنگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

449
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

فتوحی بافقیعظیمه36
غیر  )نقاشی با تکنیک پاکو 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

107
1401/04/251401/04/293030–––––P–––

اجرا در 

استان

اداره آموزش مرکز تربیت مربی
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