
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عطائی رادمهدی1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

MATLABآشنائی با نرم افزار اختیار وکالتیمهدی2
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار آراسته زرنقهادی3
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار آزادیحامد4
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار باغبان گلپسندحبیب5
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار چالنامیر هادی6
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار سمائی زرنقمسلم7
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار فتاحی منوراسماعیل8
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––––P

MATLABآشنائی با نرم افزار فیروزی آبریزعلی اکبر9
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار قهرمانلوییاحمد10
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار محمودیاحد11
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

MATLABآشنائی با نرم افزار نوریصمد12
ITC-PE-

025
1401/02/171401/02/213030–––––P––

چوپانمهدیه13
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

جهان سریولی14
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سلیمانیحامد15
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ان
ست

ن ا
ر آ

 د
جرا

ا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان آذربایجان شرقی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



شیمی ملکیداود16
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فرزانسولماز17
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شیوا18
جلیلی 

فیروزساالر

 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

عبداللهیمقصود19

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مهران20
عسکرزاده 

صوفیانی

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قلی زادهبهروز21

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تشهدجمالسپیده22

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030––––––P––

مهدویجعفر23
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خدیجه24
خانالری حاج 

عوض لو

غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قاعدیلعیا25
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مهائیعفت26
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیوا27
جلیلی 

فیروزساالر

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شفاعتی ممقانیقاسم28

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

طالب نژادداود29
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P–چهارساعتیک روز––1401/02/241401/02/283020

غیبت بیش 

از ده درصد

نشاطپرویز30
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030–––––P–––



شیخیعلیرضا31
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالهیقدرت32
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خازینیبیتا33

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شیرین آبادیمحمد رضا34
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

عباسپورعلی35
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028

پوریعقوبیمیر صمد36
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

داداشی خالصبهرام37
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مهدویجعفر38
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نامدار عربشاهاصغر39
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حسین نژادامیر40
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کیومرزیهادی41
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شیوا42
جلیلی 

فیروزساالر

غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

چوپانمهدیه43

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شیمی ملکیداود44
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ولی پورعلیرضا45
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اکبرزادهحبیبه46
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



کریمیکریم47
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بادگیوفاروق1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

داداش پورکاوه2
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صوفی میرزارحیم3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مختارزاده خانگاهحمیده4
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رحمتیمنیژه5
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

محمدی بوکانیعالیه6
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

اسماعیلیشراره7

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

امیدیسیف الدین8

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نجفی تک آغاجآرش9

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

رضازادهغالمرضا10
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

داداش پورکاوه11
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––
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مهدی اخگرآسیه12
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

روشناییبهنام13

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030––––––P––

خلیلیمعصومه14
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

مینا15
نعمتی دیزج 

تکیه

- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

کریمیعثمان16
( مجازی- غیر حضوری   )Tkt1-

C

ITC-FL-

450/3
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

انواریافسانه17
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

راحله18
رقمی 

خسروشاهی
منبت و کنده کاری روی چوب

ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبصادقی سعید لومعصومه19
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبفاسونیه چیهاجر20
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

مسعودنیااسماعیل21
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نعمتیابراهیم22

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خوشوقتهیمن23
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283024––

یک روز 

تاخیر
––P––موجه

صبوریسامان24
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

امیدیسیف الدین25

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

رضازادهغالمرضا26
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028
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میدان نورداباجالوجعفر27

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

داداش پورکاوه28
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 ناصریمرتضی29
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 صادق شلیوندنسرین30
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

حمزه پورسمیه31

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مولودیپری32

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سلیمانیشهناز33

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سلیمیحمیرا34

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

محمدی قشالقدلبر35
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سعیدنسیمه36

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
––P––سه روز––1401/02/311401/03/043012

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حقیریفریده1
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

غفارزاده عوریناهید2
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مرادیانآرزو3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

پور آزادزهرا4

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حاجی زادهعلی5

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

موسویمیر یوسف6

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدلیمحمد7

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نصیرزادهعبدالرحیم8
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

آقازاده تولوناعظم9
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خیاطی گرمیصغری10
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت
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 ح
ت
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان اردبیل

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



نوروندماهیده11
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

آرماتمعصومه12
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سکینه13
عبدل زاده قره آ 

غاج

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدیمالکه14
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نورانیراضیه15
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

هژبریزهرا16

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دسینه کوکناراقدس17
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیدریاحمد18
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قاسم زادهحسین19
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شجاعیمطلب20
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حقیریفریده21

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دسینه کوکناراقدس22

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نژاد محمدیاسماعیل1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حاج کتابیطاهره2

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/171401/02/213010

غیبت بیش 

از ده درصد

صرامی فروشانیمرضیه3
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رضایی رامشهفرشته4
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صفاری پورفاطمه5
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

خیریفرید6
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اکبریفرشته7
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

پوربافرانیفاطمه8
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

پوربافرانیمریم9
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عمادیمرضیه10
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

طالبی سدهطیبه11
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

س
ال
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ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان اصفهان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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مریم12
آقایی  حسین 

آبادی
منبت و کنده کاری روی چوب

ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوببقولی دستجردینسترن13
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوببهزادی پورمریم14
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبفرح بخشلیال15
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

سارا16
کاظمی 

ورنامخواستی
منبت و کنده کاری روی چوب

ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

پناهندهمریم17
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدی محمدیلیال18
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نمدیان مجردمریم19
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

احمدیداود20

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

روانستانآمنه21

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عرب مختاریمریم22

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

معمارسعید23

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

پوربافرانیمحمود24
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زندوانیابوذر25
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

طاهریبهجت26
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ان
ست

ن ا
ر آ

 د
جرا

ا



عبدلی ده آبادیفرزانه27
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اسکندریمسلم28
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P–شش ساعتیک روز––1401/02/241401/02/283018

غیبت بیش 

از ده درصد

رضایی جندانیعباس29
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سیفیبشیر30
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

جبرائیلی ریزیمهدی31
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مقصودیمحمد رضا32

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 سعیدیکرامت اله33
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

برزگری نایینیداود رضا34
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

عباسیزهرا35
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

امیرشجاعیابراهیم36
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اکبری بیشهفاطمه37

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030––––––P––

راجیزهرا38

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030––––––P––

قیاسلوحبیبه39
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

خداشناسمه جبین40

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شریفیمرضیه41

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهره مندحسن1

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالهی امانیمحمود2

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صنعتیحسنعلی3
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

قبادنسرین4
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سلطانی صحتداود5
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شوقیحجت اله6
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

واشقانی فراهانیداریوش7
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شاهیفاطمه8
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028

تاریخ پایان
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان البرز

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ناصریجواد1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––P––––

قادریعلی2

راه اندازی دستگاه جوش و 

 )برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WE-

077
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

چراغیطاهره3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

عباس زادهزهرا4
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030––––––P––

جمشیدیمنصور5
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

عسگریزهرا6
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21129––یک روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

قنبریزینب7
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مردانیبنفشه8
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

علیدادپورفریبا9
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

منصوریسکینه10
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

ابراهیمیکبری11
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیدربیگیلیلی12
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت
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سا
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 ح
ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان ایالم

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



صیدکرمیافسانه13
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صیدیابراهیم14
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

مومنیمحمد15
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نظرزادهاقبال16
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

علیداد پورفریبا17
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

رمضانیعلیمردان18
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
––P–دو ساعتیک روز––1401/02/311401/03/043022

غیبت بیش 

از ده درصد

حسنیفاطمه19
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کیهانیطیبه20
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

لطفی کارمرضیه21
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

عبدیمهین22

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030––––––P––

غالمیفرهاد23
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بی بکیعبدالرضا1

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––––P––

مظفریاسماعیل2

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حاجیاننسیمه3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

کاشفیلیال4
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21126––دو روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

بی باکاصغر5
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسینیابراهیم6
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

کشاورزیسید حسین7
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

ایزدیلیال8
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دهقانیحیدر9

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

هاشمی شبانکارهعبدالرسول10
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

چاه شوریغالمحسن11
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دهقان آزادبهروز12
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان بوشهر

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



امیرپورعباسرضا13
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––سه روز––1401/02/241401/02/283012

غیبت بیش 

از ده درصد

داودیرقیه14
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030––––––P––

مقدم نیامراد علی15
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بی باکاصغر16
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

پوربهیمحمدرضا17

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 نسترنطیبه18
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 زاهدی فرگلبهار19
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

عبدعلیمجید20
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حیاتیزلیخا21

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

خضری خواجهحسین22
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بیکی ورزنهمحمد رضا1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسین زادهمحمود2

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شهبازیاشرف3

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

لرستانیمحمد مراد4

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
–P–––سه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

محمدیلیال5
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صائمیانمازیار6

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––P––––

ایلکازهرا7
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه8
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
––P–دوساعتدو روز––1401/02/171401/02/213014

غیبت بیش 

از ده درصد

زمانی رادشراره9
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21126––دو روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

شاه محمدیزهرا10
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

فرزانه11
شهبازپور تازه 

کند رضا آباد

غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مریدشاهرخ رضا12
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان تهران

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کوکبیحمیده13
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

بیکی ورزنهمحمد رضا14

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بزرگ منشمحسن15
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

جبلهعلی اکبر16
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسینی پویامهدی17
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالوندعلیرضا18
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مهاجرحسین19
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدیلیال20
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فرخیمحسن21

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اردالنیسعید22
( مجازی- غیر حضوری   )Tkt1-

C

ITC-FL-

450/3
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

معظمی گودرزیاحمد23
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فعله گریعلی حیدر24
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قطب محمدیداود25
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

پرودهصدیقه26
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسینیآزاده27
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خداشناسسمیه28
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه29
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––



زمانی رادشراره30
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بیکی ورزنهمحمد رضا31

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

جبلهعلی اکبر32
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سالمتیبیتا33
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

موسویسیده سارا34
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 دارستانیمنیره35
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 توسلیمحمد حسن36
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نیک نیارقیه37

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نعیمیمحبوبه38

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

خداشناسسمیه39
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دلقندیحمیدرضا40
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کریمیحمیدرضا41
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

پرودهصدیقه42
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ذوالقرنینفریبا43
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طالبیمرضیه1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ابوطالبیطیبه2

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مقیمیفاطمه3

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سلیمی بنیسعید4
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
–––P–سه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

علی5
کوهی ور 

دهکردی

بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خلیلی مفردداود6
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کمالی دهکردیجالل7
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالهیفرشته8
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبادیمسمیه9
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

اجرا در 

استان 

اصفهان

امینیلیال10
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



عبدالهیفرشته11
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 شیروانیفریده12
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
P––––یک روز––1401/02/311401/03/043024

غیبت بیش 

از ده درصد

ربیعی   فرادنبهپریسا13

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سبزه جومحمد1
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فوداجیسمیه2
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سمیع پورداود3

راه اندازی دستگاه جوش و 

 )برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WE-

077
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کوشه ایسیدابوالفضل4

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شجریالهام5
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

میریفاطمه6
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بخشنده جوانزکیه7
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فرشادمهدی8
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

چه پرواحسین9

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

 سالکیامیر10
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 مرشد زادهمحسن11
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جهان بین طبسعبدالناصر1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مجید2
محدثی عبدل 

آبادی

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030––––P––––

ملوندیعلیرضا3

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مرتضی4
ثابت کوشکی 

نیان

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شریفیزهرا5
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

طرزیزهرا6
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فرانک7
صیادی لطف 

آبادی

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

وحیده سادات8
خسروانی 

شریعتی

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ادهمیمژده9
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

عامریمهری10
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



احمدی یگانهبی بی زهرا11
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/171401/02/213014

غیبت بیش 

از ده درصد

باقریفیروزه12
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ملوندیمهدی13

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خانقاهیرسول14
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عباسیانمحمد15
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

غزنویحسین16
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اکبرآبادیامیرحسین17
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

قدمیاریمحمد جواد18

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تقوی شهریسیدرضا19
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کریمیفرشید20
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

جمالی نیشابورسهیال21
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیبانیهاشم22
( مجازی- غیر حضوری   )Tkt1-

C

ITC-FL-

450/3
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صدیقیسمیه23
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نیک خوحسین24
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبقربانی یاقوتیمریم25
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

منبت و کنده کاری روی چوبیعقوبیرضوان26
ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

اجرا در 

استان 

اصفهان



بتول27
اسحقی خرم 

آبادی

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شکوریانراحله28
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

رشنوادیمحمد رضا29
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سلیمانی مقدمجواد30
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

تعظیمیمجتبی31
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سلیمانیمهدی32
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

محمد زادهعباس33
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دامن گیریسعید34
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

قربانیمجید35
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 رجبیانمهدی36
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 حسینی قصرزهره سادات37
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–سه ساعت–––1401/02/311401/03/043027

 سالمیحسن38
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اسماعیل زادهعلیرضا39
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

وکیلی مقدممحسن40
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

طرزیزهرا41

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

میر جلیلیامین42
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



بتول43
اسحقی خرم 

آبادی

- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مختاری قدیممریم44
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
––P––دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

درویشیافسانه45

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

چوبدار سعدآبادپیمان46
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سرابندیالیاس47
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030––––––P––

مجیری طهرانیخدیجه48
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دهستانیبتول1
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

محسن پورمصیب2

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تبلیغاتی- عکاسی صنعتی یزدانیپیمان3
ITC-AV-

370
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

همای رضویامین4
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زهره5
حسن زاده 

جوشقان

- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدل آبادیهانیه6
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

سروریشیما7
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

براتیزهره8
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسین نیامریم9

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

یزدانیپیمان10
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان خراسان شمالی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



هاشمیسید علی11
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P––دو روز––1401/02/241401/02/283018

غیبت بیش 

از ده درصد

کریمیکرمعلی12
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
–P–––دو روز––1401/02/241401/02/283018

غیبت بیش 

از ده درصد

 رستمیعلیرضا13
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حسین آبادیحسن14
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/311401/03/043014

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شبیباویسعید1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
–––P–سه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

سالمتخلیل2

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسینیمصطفی3

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––P––––

عاشوری مفردوهب4

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صحنعلیمعصومه5
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

زینب6
عیسی 

وندمحمودی

غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

گودرزیزهرا7
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

پریشانی فروشانینسرین8

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

شیروانی نژادبهاره9

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

قیصریمسعود10
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––––P–

سروریزهرا11
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان خوزستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



عبدالهیافسانه12
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
–P–––دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

کیشان رودباریآذردخت13
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

صـوفـیعارف14
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدی پناهمحمدحسین15
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دانش پرورحمید16
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

نجفی مهرفرشید17
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

فرزاممعصومه18
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
–––P–دو ساعت–––1401/02/241401/02/283028

رستگارنگین19
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

فرحانیحسین20

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسین فیض الهمحمد21
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدی گراوندیبهروز22
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حاتمی منجزیسودابه23
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

سروریزهرا24
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کعب عمیرفاضل25
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ترابیفاطمه26
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالهیافسانه27
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

باهرانآناهیتا28

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––––P–



رئیسی نسبفرزانه29
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فرحانینجات30
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

جعفریعلی اصغر31
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
–P–––دو ساعت–––1401/02/241401/02/283028

شاکریامین32
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

آراستهعبدالنبی33

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 عندلی زادهحمیده34
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 نفر سفید دشتیالهام35
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دانش پرورحمید36
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

محمدیتاجماه37

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شنبدیناهید38

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

عبادیفاطمه39

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

عبدالهیافسانه40

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تاروردیمحمد رضا1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آقاجانلومریم2
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سلیمیصغری3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

احمدی پورسیده ناهید4

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شریفیرویا5
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تاروردیمحمد رضا6
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عباسیونسیما7
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عزیزیمعصومه8
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیدریپیام9

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اسکندریونلیدا10
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خانلوکبری11
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش
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اج
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ور
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان زنجان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



معظمیمریم12
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

توکلیزهرا13
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عزیزیمهناز14
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

معروفخانیخدیجه15
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خاتمیوحید16
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030––––––P––

تاروردیمحمد رضا17
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 هاشمیسیدغالمرضا18
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028

عزیزیمهناز19
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028

 آویزکنفرنوش20
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آقاجانلومریم21

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

توکلیزهرا22

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اوصانلوفریبا23

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سلیمیصغری24

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مرادیرقیه25

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

بیکدلوسمیه26
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

جمادیویدا27
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اشرفیحسن1
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تقی رمضانیمحمد2

راه اندازی دستگاه جوش و 

 )برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WE-

077
–––Pدو ساعتیک روز––1401/02/171401/02/213022

غیبت بیش 

از ده درصد

سلیمانیصابر3

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––––P––

کشاورزفاطمه4
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

تبلیغاتی- عکاسی صنعتی نوروزیمنیره5
ITC-AV-

370
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسن آبادیامراله6

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ملک محمدیحمیدرضا7
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نوروزیمنیره8
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

 صادقیحسن9
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 نوراییالهام10
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 سوهانیفاطمه11
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
––P––یک روز––1401/02/311401/03/043024

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایان
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 د
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ت
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان سمنان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ابراهیمیروح اهلل12
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پورعلیمحسن1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
–––P–سه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

شهرکیفهیمه2
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شهدوستیکامبیز3

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

معینی زادهصدیقه4

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ریکیمهری5
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آریانفرحسین6
غیر  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

572
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آیت7
ساالریان 

نهبندانی شهر

غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سارانیمرضیه8
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
––P––دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

شاهوزائیپریسا9
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شاهوزائیحلیمه10
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ده مردهجواد11
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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خسروی سیبحمزه12
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

ریکیمهری13
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ابوالحسن نژادمحمد رضا14
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

برخوردارعباس15
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

برخوردارعلی16
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
–––Pدوساعت–––1401/02/241401/02/283028

پنجه کهفریبرز17
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

پودینهحسین18
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

پورعلیمحسن19
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
–––Pدوساعت–––1401/02/241401/02/283028

سارانیپرویز20
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
––P–دوساعت–––1401/02/241401/02/283028

صمیمیحامد21
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

فقیر مقدم کهخاحسین22
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

کیخامحمود23
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

میرعلی24
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
–––Pدوساعت–––1401/02/241401/02/283028

میرشکارراحله25
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

نوری صادقنعمت اله26
اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

نویسی

ITC-PD-

111
1401/02/241401/02/283030––––P–––

کیخامحمد27
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شاهوزائیپریسا28
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شاهوزائیحلیمه29
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیبکطاهره30
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ان
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ا



شاهوزائیآمنه31
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیردلصدیقه32
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

توان پورمریم33

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بنگل زهیساجده34
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
–––P–دو ساعت–––1401/02/241401/02/283028

نوریاسماعیل35
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مهدی36
شیری 

محمدآبادی

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حرماک  زائیعبداله37
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ده مردهجواد38
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شهرکیمحمد صادق39
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
––P––سه روز––1401/02/311401/03/043012

غیبت بیش 

از ده درصد

سرابندیافسانه40
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شهرکیفتانه41
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حکمتیعلیرضا42
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سرحدی مرادیآمنه43

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شاهوزائیآمنه44

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

شهرکی کمککبری45

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/0430––––––P–––



معینی زادهصدیقه46

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

پارساطیبه47
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P–دو ساعتسه روز––1401/02/311401/03/043010

غیبت بیش 

از ده درصد

فقیر مقدم کهخاحسین48
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/311401/03/043010

غیبت بیش 

از ده درصد

محمودی رادحامد49
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نیک طالعزینب50
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مداحی نژادملیحه51
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

معمر بامریمعصومه52
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

توان پورمریم53
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مفتولینسرین1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

زارعیمهتاب2

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شهریورمحسن3

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030––––P––––

کوشکیمحمد میالد4
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

اکبرزادهغالمعباس5

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

بذرافشانمجتبی6

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

توکلیحمید7

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

جمشیدیحسن8

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

خادمیمجید9

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

غفاریعلی حسین10

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کاظمی نیامصطفی11

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––
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کریمیاصغر12

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

محمدیمهدی13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مرادی عملهچمران14

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

منصوریحمیدرضا15

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

میرقادریسید علیرضا16

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیرحضوری  )اجتماعی 

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

انصاری فردمحمد مهدی17

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کشاورزیرسول18

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

احمدیزهره19

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سارانیریحانه20
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

یزدان پناهلیال21
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

زارع پورحیدر22
غیر  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

572
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صفائیانزهرا23
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
–––P–دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

دهقانیکامران24

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––



شهریورمحسن25
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قاسمیاحمد26
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کاظمی نیامصطفی27
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محسنیهادی28
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عباسیاحمدرضا29
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

جاویدجهرمیمحمد حسین30
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

وحید31
خوش نیت 

جهرمی

- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عبدالرسول32
قناعت پیشه 

سنانی

- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قهرمانزادهعلیرضا33
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدیسجاد34
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بخت آورمحمد35
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مدنی قهفرخیمرضیه36
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مجدسعیده37
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

یوسفیلیال38
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ایمنعلیرضا39
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بنائیسعیده40
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کرمانیسمیه41
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مردانیزهرا42
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––



یزدان پناهلیال43
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

جعفریامیر44
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قاسمیمحسن45
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ظل انوارمهدی46

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ذرت کارحسین47
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

خلیفهاصغر48
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کاظمی نیامصطفی49
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فرامرز50
شفیعی 

سروستانی

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

وطن خواهعلی51

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 شمسمحمد کاظم52
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 صادقینسرین53
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

 صفر پورمحمد امین54
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

 محمودیکورش55
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

روشناصغر56
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فاطمی فردرضا57
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



فخریحسین58
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

احمدزادهراضیه59
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سارانیریحانه60
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

غالمی شهرآبادیجلیل61
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اردالیفاطمه62
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آرشاممریم63

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فلسفیسیما64

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شوروزیزکیه1

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030––––––P––

حمیده2
حاجی 

نورمحمدی

ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کرمیخدیجه3
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شیوا4
محمودپور 

کبابیانی فرد

ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مناهجیفهیمه5
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

 اسدی غنچهعباداله6
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دولتیپریسا7

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

تاریخ پایان
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تحریریآسیه1
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

شایانی فرزهرا2
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
–––P–دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

ایمانیطاهره3
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

تجویدیانمهتاب4
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

توانااسراء5
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

جاویدعطیه سادات6
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

حبیبیامیرحسین7
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

صادقیمحمدرضا8
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

گائینیمحمد9
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

غیاث آبادیسیمین10
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

کامرانیدانیال11
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P
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گزاوندیعلی12
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

محمدیفاطمه سادات13
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

ارزنینحسین14
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی 

(سخت افزار ربات)ربات

ITC-EL-

538
1401/02/241401/02/283030–––––––P

تجویدیانمهتاب15
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

توانااسراء16
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––سه ساعت–––1401/02/311401/03/043027

جاویدعطیه سادات17
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––سه ساعت–––1401/02/311401/03/043027

حبیبیامیرحسین18
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

صادقیمحمدرضا19
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

کامرانیدانیال20
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––سه ساعت–––1401/02/311401/03/043027

گائینیمحمد21
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

گزاوندیعلی22
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

محمدیفاطمه سادات23
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

ارزنینحسین24
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
P–––سه ساعت–––1401/02/311401/03/043027

ایمانیطاهره25
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

غیاث آبادیسیمین26
تکنولوژی و اصول طراحی و 

ساخت ربات

ITC-EL-

521
1401/02/311401/03/043030–––––––P

 کبیریعشرت27
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030––––––P––

 سعیدیمرضیه28
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
––P––دو روز––1401/02/311401/03/043018

غیبت بیش 

از ده درصد

ان
ست

  ا
آن

در 
را 

اج



تحریریمریم29

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

توسلیلیال30

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

افشاریرضا1

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سیدیآرزو2
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

ستایشنسرین3
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کریمیامجد4
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بهرامیاعظم5
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––––P–

فرجیخرامان6
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ایپکینسترن7
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حمیدیسیروان8
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زردوییجبرئیل9
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نیازمندمسعود10
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صالنی اسلمرزپرویز11
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 لطفیمسعود12
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

تاریخ پایان
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مالحظات
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تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



 خطاییپرستو13
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مالکیسهیال14

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

رحیمیانافشین15
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسفندیاری مهنیعلی1
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فرخیهادی2
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مهدیخانیصدیقه3
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

پیرانبی اهلل4

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل5

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رزمگهحسین6

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––––P––

فرامرز7
سرحدی میر 

ابادی

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––––P––

غالمی پورزهراسادات8

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

انجم شعاعفاطمه9
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

بهرام نژادفرانک10
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

زهرا11
حاجی زاده 

خنامانی

آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––
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خواجه خضریمحسن12
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

شفیعی اپوروارینجمه13
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

محسنی تکلوجهان افروز14
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

مددی زادهتوران15
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

مکی آبادینرگس16
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

مهدی زادههدا17
آموزش جعبه های تزیینی و 

کاربردی

ITC-SE-

265
1401/02/171401/02/213030–––––P––

امیریعباس18
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21128––دو ساعتیک روز–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

مسلمی مهنیابراهیم19
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21126––دو روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

حسیبیملیحه20
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

برزگر روغنوئیتابنده21
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آژیریاسر22
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زینلی کرمانیابوطالب23
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کمال الدینیرضا24
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

امیریعباس25

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

قاسمیامین26

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

امیر27
گرکانی نژاد 

مشیزی

جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدی گیسکیعلی28
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود

ITC-WE-

088
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ان
ست

ن ا
ر آ

 د
جرا

ا



افسانه29
رفعتی نصرت 

آبادی

 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شاهرحمانیمریم30
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

رشیدی زرندیسمیه31
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عربپور داهوئیبتول32
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

علیزادهفاطمه33
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خواجوئی گوکیملیحه34
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

علیزاده حتکنیزهرا35
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سالجقهفاطمه36
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فهیمه37
عبدالهی مهدی 

آبادی

غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

مهدیخانیصدیقه38

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دهقانی سلطانیعباس39
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سمیعیسیدعلی40
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نعمتی ده سراجیمریم41
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030––––––P––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل42

طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

602
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل43

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آژیریاسر44
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
–––P–دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

رئیسی آهواناکبر45
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



کمال الدینیامین46
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کمال الدینیرضا47
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اسفندیاری مهنیعلی48
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ساالرکریمیزینب49
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دادگسترفاطمه50

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

علیرضا51
حسنی 

دستجردی

غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 کمشکیبتول52
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حسیبیملیحه53
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

غالمی پورزهراسادات54

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

محمد رضا55
اسمعیلی 

پورکرمانی

غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نرجس السادات56
صدرزاده روح 

االمینی

غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

میدانیستار57
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

علیزاده حتکنیزهرا58
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ویسی دیاربهمن1
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مروجمریم2
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

جمالیژاله3
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

مرادیبهروز4
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دایمیمینو5
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیاتیرئوف6
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بنی اردالنیآذر7
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 عزیزیحسین8
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

صادقیافسانه9

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

جمالیژاله10

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

تاریخ پایان
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1401اردیبهشت ماه استان کرمانشاه

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عسکر1
باقری نسب 

نجف آباد

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ترابیسهیال2
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
–––P–سه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

کیائیحامد3
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
–––P–دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

قاسمیانعمران4

راه اندازی دستگاه جوش و 

 )برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WE-

077
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

پایگانمریم سادات5
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

چک نژادیانآمنه6
غیر  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

572
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/171401/02/21308

غیبت بیش 

از ده درصد

گلندام7
حاجی زاده سی 

سخت

غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030––––––P––

شیعیحلیمه8
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رعنا9
نیک اقبال سی 

سختی

غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

نیک بینصفانه10
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030––––––P––

عبدالخانیفریده11
غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آبرومند پناهحبیب اله12
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظاتتاریخ پایان

1401اردیبهشت ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ایمنی در برقباقریزینب13
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقبی نیازیعقوب14
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقحسن زادهمجید15
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

علی اصغر16
خورشیدی 

بیدسردره
ایمنی در برق

ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقرمضانی پورسیدمظفر17
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقسلیمانی پورسیدنیما18
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقعزیزیصمد19
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقعلوی مهربانسیدامید20
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقکرمی علیافرهاد21
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقنوروزیانسید نظام22
ITC-PE-

001/1
1401/02/241401/02/282020–––––P––

ایمنی در برقفریدونیفرشید23
ITC-PE-

001/1
––P–چهارساعتیک روز––1401/02/241401/02/283012

غیبت بیش 

از ده درصد 

اجرا در 

استان

چیره نژادهاشم24
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

منصوریهادی25
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

پایگانمریم سادات26
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خشنواپیشهمهین27
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دیبایی فرعالیه28
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

آذرنیاعصمت29
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سبز پورمژگان30
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ان
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ر ا
 د

جرا
ا



عدالتی منشسکینه31
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
–––P–دو ساعت–––1401/02/241401/02/283028

کرمی مهرمائده32
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
–P–––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

جلیلی پورفاطمه33
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیعیحلیمه34
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نام نیکفرخنده35
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیروانیفریبا36

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

افراسیابیعلی37
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حسینی موردرازطاهر38

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

کرمیظاهر39

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 اسکندری نژادمنصوره40
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 ترابیسهیال41
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 ذاکرزادهلیدا42
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آروینرضا43
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آذرنیاعصمت44

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

خشنواپیشهمهین45

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



کرمی مهرمائده46

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030––––––P––

روانبدروح اله47
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

هاشم48
رشیدی جهان 

آباد

- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

گلندام49
حاجی زاده سی 

سخت

غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030––––––P––

شیعیحلیمه50
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

قادری پورهانیه51
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

شیروانیفریبا52

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ظهرابی اصلفریبا53

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

رعنا54
نیک اقبال سی 

سختی

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

الهی دوستسید امراله55
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
––P––یک روز––1401/02/311401/03/043024

غیبت بیش 

از ده درصد

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/02/31نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بیصوتمحمود1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030––––P––––

سرایلوعلی2

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین3
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شاهدوستمهران4

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 صانعیعلی5
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 متکیعلی6
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ابراهیم نژادرقیه7
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سرایلوعلی8
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین9

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

غراویآسیه10
- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان گلستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خوشقدماسماعیل1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

محسنیالهام2
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

پرسادیغالمرضا3

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فرجی سیناکیوان4

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدپورایمان5

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شاهرخ زادهحسین6
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

قنبرنیاآقمسجدبیژن7
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

(مقدماتی )افزار استوری الین 

ITC-AV-

369/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مالئیحسین8

طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

602
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سیدنصرالدین9
رضوی 

باالجورشری

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

یوسف پورمحمد رضا10
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اکباتانی نژادشبنم11
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فاطمه12
 مجدد حسین 

خانی

غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان گیالن

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آذریانفرزاد13
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پرهاماحمد1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

موسویسیدمجتبی2

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رضاییجواد3

راه اندازی دستگاه جوش و 

 )برآورد هزینه های جوشکاری

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WE-

077
––––Pسه ساعت–––1401/02/171401/02/213027

آذرگونمریم4
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

خزاییمهناز5
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

مومنی روستاییسمیه6

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

جعفریاعظم7
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21126––دو روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

نظریفرزانه8
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

آقاخانی چگنیشاهرخ9

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

پرهاماحمد10

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ساالروندولی11
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان لرستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



قربانیرسول12
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مرادینیما13
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نیریحسین14
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ساریفاطمه15
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

الهی نژادعلی16

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

پوریاییمعصومه17
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مرادیمعصومه18
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

امان اله نژادفردفرزانه19
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ساالروندلیال20
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مبینی پوررویا21
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مدیریسهیال22
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

هادی پورمعصومه23
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

کشاورزکاظم24
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––P––یک روز––1401/02/241401/02/283024

غیبت بیش 

از ده درصد

یاراحمدیغالمرضا25
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

ساریمهدی26

طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

602
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

موالیی تاریرضا27

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مرزبانصادق28
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028



مرادینیما29
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 رزاقیاکبر30
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

قبادیبهزاد31
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

حسین زادهنیکو32

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

خزاییمهناز33

آشنایی با کلیه ماشین های 

غیر حضوری  )دوخت خط تولید

(مجازی - 

ITC-SE-

352
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

مومنی روستاییسمیه34

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

کریمی صدراسماعیل35
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
–––P–دوساعت–––1401/02/311401/03/043028

رشیدیآزیتا36
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030––––––P––

ساریابوالفضل37
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی- غیر حضوری  )اتوکد 

ITC-UB-

226/1
1401/02/311401/03/043030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شیرزادزهرا1

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسینیسید مجتبی2
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
––P––دو روز––1401/02/171401/02/213018

غیبت بیش 

از ده درصد

رضاعلی3
پاکزاد 

کفشگرکالئی

 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

قدمی نجارکالئیهادی4
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

یعقوبی سورکیمحسن5
غیر  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

572
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

قنبریحامد6
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

7
سید جالل 

الدین
حسینی

 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

نوریغالمرضا8

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

شیرزادزهرا9
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

طاهریانسعید10
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خاتمیمولود11
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

محمدپورشکتائیمحمود12
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان مازندران

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



باقریعباسعلی13

طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

602
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کوثری لنگریمسلم14
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

مشتاقیانعزت اله15
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

میریان سیدمحلهسیدمهدی16
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اکبریاحسان17
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

میرباقریسیدحامد18
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حقانیسمیه1
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

اکبریمیثم2

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––P––––

باقری شتریهاکرم3
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

پیر حسینلوطاهره4
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسنیسمیه5
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

ادیغمریم6

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––––P–

هلنا7
اکبری 

دوخواهرانی

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

خادم زادهنجما8
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کریمی آشتیانیمریم9
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حسینیمهدی10

 ARMمیکروکنترلر

غیر  ) (STM32سری )مقدماتی

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

523/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اردیبهشت ماه استان مرکزی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



دانائی فردمهدی11
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/02171401/02/286060–––––P–––

حقانیسمیه12
غیر  )بانکداری مقدماتی داخلی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

709/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

هلنا13
اکبری 

دوخواهرانی

- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
–––P–دو ساعت–––1401/02/241401/02/283028

جعفرینجمه14
غیر  )ساخت زیورآالت خاتم

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

579
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صیامیمعصومه15
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
––P–دو ساعتیک روز––1401/02/241401/02/283022

غیبت بیش 

از ده درصد

پاپیمجتبی16

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

- غیر حضوری  ) snagitافزار 

(مجازی 

ITC-AV-

378
––P–چهارساعتدو روز––1401/02/241401/02/283010

غیبت بیش 

از ده درصد

صحرائیاکبر17
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حق پرستمحمد جواد18

طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

602
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سمیعی نیستانیعلیرضا19
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 عابدی منفردرضا20
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
–––P–دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

 فرخیسعید21
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

سمیرا22
حسنی رباط 

ترکی

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اخشابیفرانک1
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

محمدیزهرا2
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

ذاکری بلبلیفاطمه3
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

استوانهخدیجه4
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

میرانیزهرا5
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

رنجبرحلیمه6
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

مرادیسمیرا7
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

رفیعینادیه8
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

مباشریشبنم9
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

رنجبرپازیارتیشکوفه10
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

رزمگهحدیث11
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره
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1401فروردین و اردیبهشت ماه استان هرمزگان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



گرگی بندریصدیقه12
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

محمودیمهناز13
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

قاسمی رضوانیسیما14
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

میری زادهزهرا15
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/01/231401/01/253030–––––––P

بامری وشمحسن16

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030––––––P––

نجفیابراهیم17

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حاج محمدیآیت18

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حیاتی جعفربیگیسعید19
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––––P–

سپهری نیاسامان20
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––––P–

خردنیامهدیه21

برجسته نویسی با خمیر رنگ 

روی مصنوعات چوبی با تلفیق 

- غیر حضوری  )مواد تزئینی

(مجازی 

ITC-WO-

595
P––––دو روز––1401/02/171401/02/213018

غیبت بیش 

از ده درصد

واحدیحسین22
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
–P–––دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

معین نیاکاظم23
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیاتی جعفربیگیسعید24
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

ان
ست

ن ا
ر آ

 د
جرا

ا



سپهری نیاسامان25
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

حاج محمدیآیت26
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

الگوساز کت مردانهاخشابیفرانک27
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهاستوانهخدیجه28
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهرنجبرحلیمه29
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهرنجبر پازیارتیشکوفه30
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهصدرصفیه31
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمباشریشبنم32
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمحمد پور افشارخدیجه33
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمحمدیزهرا34
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمحمودیمهناز35
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمیرانیزهرا36
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

الگوساز کت مردانهمیری زادهزهرا37
ITC-SE-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––––P

باقرنژادنازنین38

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––––P–

ذاکری نسبفاطمه39

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حاج حسینیعیسی40
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

کمانیسیدناصر41
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

ان
ست

ن ا
ر آ

 د
جرا

ا



حیاتی جعفربیگیسعید42
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––––P–

سپهری نیاسامان43
- غیر حضوری  ) 2 پمپ سطح 

(مجازی 

ITC-IN-

020
1401/02/311401/03/043030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قنبری صالحمحمد1

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سیفعلیرضا2

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

009
1401/02/171401/02/213030––––P––––

اکبری کنعانابراهیم3
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حق پرستمنا4
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

صالحیعلی اصغر5
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

رضایی صابرمهدی6

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری

(مجازی

ITC-WE-

074
1401/02/171401/02/213030––––P––––

بزرگنسرین7
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

قمریامیر8
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

حامیانسمیرا9
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/21126––دو روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

مالمیرعلی10
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی- غیر حضوری 
ITC-IT-141401/02/171401/02/211212–––––P–––

حیدریسحر11
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سهرابیرضا12
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تاریخ پایان
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شاکریاردشیر13
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

صارمیمعراج14
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

بهرامی مهرحمید15
بازرسی مخازن ذخیره سقف 

(مجازی- غیر حضوری  )شناور 

ITC-WE-

073/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زندیلیال16
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

مرادی سیارعصمت17
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حامیانسمیرا18
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عابدیآرزو19
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حیدریسحر20
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نادریصالح21
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-PE-

241
–––P–دو ساعت–––1401/02/311401/03/043028

طالبیانمحمد22

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فریدنیامجید23

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

ملکیحسین24

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 بهنام فرمسعود25
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

قمریامیر26
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030––––––P––

 بیاتی اصلشهناز27
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––––P–



کاوسیمحمد28
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/02/311401/03/043030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ایمان1
بنی اسدی 

عسکری پور
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسبهارستان تفتیسکینه2
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسحسینی ده ابادیمحمد رضا3
ITC-PD-

132
––P–––دو ساعت–1401/02/171401/02/213028

خلیل4
خادم زاده فیروز 

ابادی
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
––P–––دو ساعت–1401/02/171401/02/213028

فن بیان ویژه تدریسدهقانی اشکذریمحمدحسین5
ITC-PD-

132
––P–––دو ساعت–1401/02/171401/02/213028

جمال6
دهقانی 

فیروزابادی
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
––P–––دو ساعت–1401/02/171401/02/213028

فن بیان ویژه تدریسرسائیاعظم7
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسشورابیوجیهه8
ITC-PD-

132
––P–––دو ساعت–1401/02/171401/02/213028

فن بیان ویژه تدریسطباطبائی عقداسید محمد9
ITC-PD-

132
––P–دو ساعت–––1401/02/171401/02/213028

فن بیان ویژه تدریسقدکیمریم10
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسمتولی پوراصغر11
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسمسلمان یزدیفاطمه12
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––
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فن بیان ویژه تدریسمیرطبائیسیدمحمد13
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسدهقانی فخرآبادحلیمه14
ITC-PD-

132
1401/02/171401/02/213030–––––P––

دهقان زاده بافقیسکینه15
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فالح بافقینجمه16
غیر  )الگوساز کت مردانه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SE-

362/1
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

عزیزی ابرقوئیپروانه17

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی میاندوز و سردوز 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

146
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات18
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

کالنتری مزرعه نوساره19
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

فتاحی اردکانیمصطفی20
غیر  ) انگلیسی 2مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

572
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

باغبانفاطمه21
غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

22
معصومه 

السادات
طباطبائی

غیر  )ساخت زیورآالت سفالی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

467
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

اعظم23
دهقانی زاده 

بغدادآباد

غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030–––––P–––

سکینه24
عابدی شمس 

آبادی

غیر  )کیف های بدون دوخت

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

394
1401/02/171401/02/213030––––––P––

ابویی مهریزیمحمد علی25

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

حاجی ده آبادیمحمد علی26

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

عباس27
دهقانی زاده 

بغداد آباد

درایورهای الکترونیکی موتور 

غیر  ) (میکرومستر)الکتریکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

412
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دهقانی اشکذریمحمدحسین28
- غیر حضوری  )عیب یابی کابل 

(مجازی 

ITC-PE-

404
1401/02/241401/02/283030–––––P–––
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بیدکیمریم29
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

تفکری بافقیسیما30
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

جهانیعصمت31
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فراشی ابرقوئینرگس32
 )دوخت کوله پشتی پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

471
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

امینی بهابادیصدیقه33
- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

زهرا34
کاظمی پور 

هاشم آبادی

- غیر حضوری  )معرق چرم

(مجازی 

ITC-SE-

189
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

سمیه35
شرف الدینی 

شورکی
منبت و کنده کاری روی چوب

ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

عاطفه36
کریم بیکی 

فیروزآبادی
منبت و کنده کاری روی چوب

ITC-WO-

019/1
1401/02/241401/02/273030––––P–––

اعظم37
صمصام آباد 

مزرعه آخوند

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

معصومیالهام38
- غیر حضوری  )فیروزه کوبی 

(مجازی

ITC-SD-

472
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نجاری طزرجانیفاطمه39
غیر حضوری  )افترافکت پیشرفته

(مجازی - 

ITC-AV-

123
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

استبرقیصدیقه40

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

رفیعی مجومرداعظم41

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )مقدماتی( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

374
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

خلیلیفخرالسادات42
- غیر حضوری )عکاسی با موبایل

(مجازی

ITC-AV-

364
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

دهستانی اردکانیعلی43
غیر حضوری  )فتوشاپ پیشرفته 

(مجازی - 

ITC-AV-

362/1
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

نصرتی ابرقوئیمحسن44
غیر حضوری  )فرمانهای پرقدرت

(مجازی- 

ITC-AT-

453
1401/02/241401/02/283030–––––P–––

فتاحی بافقیمحمد جواد45

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/02/311401/03/043030–––––P–––
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حسینی ده ابادیمحمد رضا46
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

دهقانی اشکذریمحمدحسین47
غیر  )ساختمان انرژی صفر

(مجازی- حضوری

ITC-PE-

242
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

فتاحی اردکانیمصطفی48

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

 )(ویژه مربیان زندانها)زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

144
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 دهقانی تفتینرگس49
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

 معصومیالهام50
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

نجاری طزرجانیفاطمه51
غیر  )آزمونگری مهارت محور

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

145
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

امینی بهابادیصدیقه52

دوخت کیفهای چرمی با دست 

- غیر حضوری  )مقدماتی

(مجازی

ITC-SE-

163/1
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

عاطفه53
کریم بیکی 

فیروزآبادی

- غیر حضوری  )تابلو فرش 

(مجازی

ITC-WO-

052
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

آبیارمسعود54
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

476
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اعظم55
دهقانی زاده 

بغدادآباد

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

زهرا56
کاظمی پور 

هاشم آبادی

نقاشی نقطه ای روی  سطوح 

غیر  )بارنگهای ویترای واکریلیک 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

063
1401/02/311401/03/043030–––––P–––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


