
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عباسیان پیرنیااحد1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

قاعدیلعیا2
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

مهائیعفت3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

شیرینینیر4

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

اکبرزادهحبیبه5

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

تقی پورپریسا6

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

رباب7
محمدپورگلوسن

گ

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

عبداللهیمقصود8
 کنترل فرآیندهای صنعتی 

PID(  مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-

502
1401/11/081401/11/123030––––––––

مهران9
عسکرزاده 

صوفیانی

 کنترل فرآیندهای صنعتی 

PID(  مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-

502
1401/11/081401/11/123030––––––––

خازینیبیتا10
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––
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1401بهمن ماه استان آذربایجان شرقی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



تقی پوراحمد11

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

تقی پورپریسا12

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

نویدسهیال13

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

زواررقیه14

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
1401/11/081401/11/123030––––––––

نجات بخشرقیه15

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

ولی پورعلیرضا16

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

شیخ زادهقهرمان17
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

مجید18
اکبرزاده 

دستجردی

 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

آراسته زرنقهادی19
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

خلیل پوراسبقجواد20
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

پوریعقوبیمیر صمد21
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

عباسیفریبا22
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

عزیزیتقی23
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

نوروززادبناعذرا24

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

سلیمانیحامد25
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––



شیرینینیر26
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

شیوا27
جلیلی 

فیروزساالر

تکنولوژی مجازی سازی 

- غیر حضوری  )مایکروسافت

(مجازی 

ITC-IT-

312/3
1401/11/161401/11/193030––––––––

شیخ االسالمیمحسن28
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

طالب نژادداود29
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

لطفی داش آتانحامد30
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

نیلوفر31
حسینی پسته 

بگلو

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

شفاعتی ممقانیقاسم32

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

عزیزیتقی33
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیسمائی زرنقمسلم34
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

افشین1
حسین زاده 

اوصانلو

سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

سبزه چیسحر2
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

شمخالیسمیه3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

عزیزی حسن آبادشهناز4
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

صوفی میرزارحیم5

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

احمدیآمنه6
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

چراغ پورلیال7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

صمدیلیال8

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

صالحی رادسلیمان9

در (ویترای)کار روی شیشه 

غیر  )طراحی داخلی ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

367
––––سه روز––1401/11/011401/11/053012

غیبت بیش 

از ده درصد

نجفی تک آغاجآرش10
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

تابلو برق سردخانهبادگیوفاروق11
ITC-IN-

165
1401/11/081401/11/113030––––––––

1401بهمن ماه استان آذربایجان غربی

نام خانوادگینامردیف
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شمخالیسمیه12

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
––––دو روز––1401/11/081401/11/123018

غیبت بیش 

از ده درصد

آیرمپروانه13

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
1401/11/081401/11/123030––––––––

مسعودمرضیه14

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
1401/11/081401/11/123030––––––––

اعظم15
کبوتری کهنه 

شهری

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

سیده سحر16
هاشمی پور 

دیوشلی

ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

بهروزیالمیرا17

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

چراغ پورلیال18

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

بالکی پورقادر19
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

کردسلیمان20
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

حسن نژادامیر21

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

نعمتی تومتریپریسا22

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

امیرحسینیجمیل23

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

رسنمیفاطمه24
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––



علی25
حسین زاده 

ماکویی

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

میریوسفیمیریوسف26

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

افشین27
حسین زاده 

اوصالو

خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
–––دو ساعت–––1401/11/231401/11/263028

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

حقیعلی28
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

غالمی ن ژادمقدمفرشاد29
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
––––دو ساعت–––1401/11/231401/11/263028

کریمیعثمان30
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

حمیدیولی31
- غیر حضوری  )برش قطعات

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/11/231401/11/263030––––––––

قربانیمعصومه32

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

آقازاده تولوناعظم1
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

بهروزداور2
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

فرهودی زادهعوض3
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

فرجیایرج4
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

رنجبریسودا5

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

محسنی ازادسعیده6
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

پریخانیرحیم7
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

رحمانی گرمیراضیه8
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

رنجبریسودا9

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

صالح زادهمجید10

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

شریفیعفت11
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––
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لیلی12
یونسی حسی 

کندی

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

ایمانپورمغوانمهناز13
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––







آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

آقاجانیان مبارکهمیترا1

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

رضایی رامشهفرشته2

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

رضوی دینانیسیداسماعیل3
غیر  )SPCکنترل فرایند آماری 

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/11/011401/11/053030––––––––

آزمونگری مهارت محورابراهیمیمحمد رضا4
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورامیرشجاعیابراهیم5
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورباغبانهامریم6
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورپور پیر علیموسی7
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورحکیمیانمحبوبه8
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورخادمیپویا9
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورخالدیرمضان10
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محوردهقانیمسعود11
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلطانیانفروغ12
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

مالحظاتتاریخ شروع تاریخ پایان
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نام خانوادگینامردیف

اجرا در 

استان

کد دورهعنوان دوره آموزشی



آزمونگری مهارت محورسلیمانیاشرف13
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورطاهریعلی اکبر14
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورعلیخانینصراهلل15
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

نوشین16
قاضی زاده 

احسایی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورقیاسلوحبیبه17
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورگل افشاربهروز18
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورمظفری نیسیانیسید علیرضا19
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزمونگری مهارت محورمیرزاعلیانپروین20
ITC-PD-

145
1401/11/011401/11/053030–––––––

صبوری فردخداداد21
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

فخاریاکبر22
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

زمانی بروجنینرجس23
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

برخوردارسوسن24
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

لچینانیطیبه25
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

زنگنهپروین26
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

فاطمه27
کاظمی دولت 

آبادی

غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

محمدی محمدیلیال28
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

مهرآبادی آرانیزکیه29
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

احمدپورمبارکهنگار30

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

اجرا در 

استان



آزادیلیال31

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

آزادیمژگان32

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

داناانسیه33

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

رحیمی صادقمریم34

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

سپیانیفاطمه35

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

فروغی ابریفریده36

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

نیک آئینمریم37

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

آزمونگری مهارت محوراتحادی ابریمهدی38
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقا علیحسین39
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقائی پیرکوهیمهری40
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهرامیزهرا41
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورپورسلطانافسانه42
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورپیراستهمریم43
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورجزینیافشین44
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورخیریفرید45
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

اجرا در استان



آزمونگری مهارت محوررحمتیانحسین46
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضایی آدریانیسیامک47
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورروشنیرامین48
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارعان کمشجهحمید49
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلحشورشهناز50
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

مهدی51
صادقی 

دستجردی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباس زادهمحمدتقی52
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورقاضی نورسید امیرحسین53
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهدیانپورهنگ54
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورنادیانامیرحسین55
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورنواب منشجواد56
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورنیل فروش زادهعلیرضا57
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوریکتازهره58
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

سلیمیان ریزیمحمد رضا59

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

عباسیان آفارانیاکبر60

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123022–––

هشت 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

ایروانیسعیده61

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
1401/11/081401/11/123030––––––––

اجرا در استان



شب خوانمرضیه62

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

موذن جمشیدیسیدحامد63

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
––––دو روز––1401/11/081401/11/123018

غیبت بیش 

از ده درصد

افریچهمینا64
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

مرادیمهین65
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

معتمدی تهرانیمهدی66

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

کاظمیعلی67
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

مالک نهتانیسعید68
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

حسینیایرج69
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

رجب زادهفریبا70
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

داناانسیه71
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

سپیانیفاطمه72
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

طالبیزهرا73
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––



فروغی ابریفریده74
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

سلمانیان سجزئیمعصومه75
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

آزمونگری مهارت محورزمانی علویجهمرضیه76
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورفروغیحمید77
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

مهدی78
معینی نجف 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورفخاریاکبر79
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیمحسن80
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوراکبریفرشته81
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقاییمهران82
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

حسنعلی83
طالبی نجف 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورشاهپوری آرانیناصر84
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیعلی اکبر85
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهرابیعلی86
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورهیئت اصفهانیفخرالدین87
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورخداییاصغر88
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

غالمحسن89
محمدی نجف 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورمعتمدی تهرانیمهدی90
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلطانیحسنعلی91
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورموگوییفرشید92
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

اجرا در 

استان



مهدی93
شمسی 

کهریزسنگی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسی جوزدانیمجید94
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورهیئت اصفهانیفرهاد95
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

جوادینفیسه96

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

فتحینسیم97

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

خورشیدیمرضیه98

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

سیدین بروجنیزهرا99

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

نیک روششهناز100

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

فرهمندیانروح اله101

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

موذن جمشیدیسیدحامد102

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

شریفیالهه103
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

نصرمنشزهرا104
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

نمدیان مجردمریم105
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

نمدیان مجردنرگس106
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

اجرا در 

استان



ارباب دیزچهزهرا107

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسین پورمحمدمهدی108

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
––––یک روز––1401/11/161401/11/193024

غیبت بیش 

از ده درصد

سیفیبشیر109

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

شفیعی علویجهآزاده110

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

موسویصدیقه سادات111

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

سورانیبهرام112
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

سلیمانیپریسا113

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

مقصودی افوسیمالک114

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

علی نقی نائینیمحسن115

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

رمضانی دامغانیصفورا116
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

آقاجانیمحسن117
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

اکبریفرشته118
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––

مومنیمجید119
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––



برات سفتجانیمریم120

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نادمفرزاد1
طراحی و ساخت دکوراسیون 

نمایشگاهی

ITC-WO-

610
1401/11/011401/11/043030––––––––

شاهیفاطمه2
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

محمدیالدن3

در (ویترای)کار روی شیشه 

غیر  )طراحی داخلی ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

367
1401/11/011401/11/053030––––––––

بهره مندحسن4
 کنترل فرآیندهای صنعتی 

PID(  مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-

502
1401/11/081401/11/123030––––––––

بهاگیرمرتضی5

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

الهوتیعلیرضا6

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

قبادنسرین7

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

مشهدلوالهام8

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

محمدیالدن9
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

قاسم پور امامفاطمه10

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

احمدیمحمدرضا11
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/11/081401/11/113030––––––––
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کاظم لومیالد12
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

گوهریانعلیرضا13
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

احمدی مقدمآزاده14

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

هادیزادهیوسف1
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

دارایینسرین2

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

بازدارکبری3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

فاضلیزهرا4
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

حسنیفاطمه5

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

منصوریانفروزان6

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

چراغیانمجید7

در (ویترای)کار روی شیشه 

غیر  )طراحی داخلی ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

367
1401/11/011401/11/053030––––––––

خرمینسترن8

در (ویترای)کار روی شیشه 

غیر  )طراحی داخلی ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

367
1401/11/011401/11/053030––––––––
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شفیعیمعصومه9

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

جمالییداله10
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

نظرزادهاقبال11
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

خوش خبرحمید12

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

شمس بیرانوندزهرا13

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

خرمینسترن14
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

غالمیفرهاد15
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/11/081401/11/123030––––––––

مردانیبنفشه16

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

خدارحمیفاطمه17

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

محمدی تبارمنیژه18

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

کیهانیطیبه19
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

بالسمیناهید20
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

درویشیجمشید21

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

نظرزادهاقبال22
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––



هواسیهایده23
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

ابراهیمیکبری24

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

صیدکرمیافسانه25

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

گوهریمیترا26

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

محمدی تبارمنیژه27

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سعیدیفرحناز1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

کاویانیزهرا2

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

اسانس گیریاحمدزادهراضیه3
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

آزیتا4
احمدزاده 

بهمبری
اسانس گیری

ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریبایوجیهه5
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریپوربهیمحمدرضا6
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریتابناکتوران7
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

صائب8
حاجی زاده 

اهرمی
اسانس گیری

ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریحقیقیعباس9
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

پردیس10
عیسوندی 

دهنوئی
اسانس گیری

ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریلیراویطاهره11
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––
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اسانس گیریمحتجباعظم12
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

اسانس گیریهوشمندرضا13
ITC-FO-

204/1
1401/11/011401/11/053030–––––––

حیدریداود14

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

عموییغالمحسن15

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

لیراویسعید16

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

محمدپورحسن17
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

سعیدیفرحناز18

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

لیراویصدیقه19
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

افراسیابیحسین20
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

عموییغالمحسن21
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
–––دو ساعتیکروز––1401/11/081401/11/123022

غیبت بیش 

از ده درصد

حیاتداودیصغری22
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

شیخیانیستاره23

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

عموییغالمحسن24

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

هاشمی زادهزینب السادات25
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

عطائی خورموجیسید مرتضی26
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

اجرا در 

استان



میمدیابراهیم27
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

سجادیسید جواد28
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––

دریاسفرکبری29

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سلیم خانیمرتضی1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

مسافریمحمد رضا2
غیر  )SPCکنترل فرایند آماری 

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/11/011401/11/053030––––––––

کوکبیحمیده3
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

صنیعیرایناک4

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
––––یک روز––1401/11/011401/11/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

دوستیپرویز5
طراحی و ساخت دکوراسیون 

نمایشگاهی

ITC-WO-

610
1401/11/011401/11/043030––––––––

حسین زادهمحمود6
 کنترل فرآیندهای صنعتی 

PID(  مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-

502
1401/11/081401/11/123030––––––––

قاسم7
ابراهیمی 

کوهبانی
تابلو برق سردخانه

ITC-IN-

165
1401/11/081401/11/113030––––––––

صیادنژادآنوش8

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030––––––––

زمانی رادشراره9

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
1401/11/081401/11/123030––––––––
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بهزادیمرجان10
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

قربانیاشرف11

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

خلیقیمحمد12
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

نصرالهی ثمرینیوسف13
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

بختیاریحمیدرضا14

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

شاه محمدیزهرا15
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

پرداللیال16
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

فیلسوفلیال17
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

ایلکازهرا18

تکنولوژی مجازی سازی 

- غیر حضوری  )مایکروسافت

(مجازی 

ITC-IT-

312/3
1401/11/161401/11/193030––––––––

میراحمدیزهره19
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

اسماعیلیشمسی20
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

ذوالقرنینفریبا21
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

رفعت خواهآمنه22
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

کریمیحمیدرضا23

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییپسیانحمیده24
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––



دولتیفاطمه25
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

مشاوره و راهنمائیحمزه ءبهارک26
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیمهدی نژادزهرا27
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائینوروزیکمیل28
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیناصریانفاطمه29
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیسرکبیریمژگان30
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیشعبانیمحمود31
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیاحمدی خطیرنسیم32
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیسریعیغالم33
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیرضائی رادفاطمه34
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیسوریعباس35
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیورجاوندفرشاد36
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیبهتوئیالدن37
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیبنیادیرضا38
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیمیرزاییراضیه39
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیسراجیمهین40
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیجودکیاکرم41
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیمظفرخانیکیوان42
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیبختیاریحمیدرضا43
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

اجرا در 

استان



مشاوره و راهنمائیحسینی فرسید جواد44
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیبراتیمرتضی45
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیحسینیلیال سادات46
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائینوروش اوغلیشکیبا47
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیعلینقی زادهمریم48
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیقاسم پورلیال49
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیشفیعیسید مجتبی50
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیمیرحسینیسمیه سادات51
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیبختیاریحمیدرضا52
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

مشاوره و راهنمائیموسویمیررسول53
ITC-PD-

136
1401/11/091401/11/233030–––––––

تکنولوژی خودروهای برقیدالوندبهزاد54
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

علوی فرزانهعلی1

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
––––یکروز––1401/11/011401/11/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

علی2
کوهی ور 

دهکردی

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
1401/11/011401/11/053030––––––––

غالمیانخدیجه3
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

مقیمیفاطمه4
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

انصاریرقیه5

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

غالمیانخدیجه6

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

مرادی نافچیفاطمه7

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

حاتمیان بروجنیمهدی8
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

انصاریرقیه9

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

نوروزی چلچهفاطمه10

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان چهارمحال و بختیاری

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ناصریعلی1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

طالبیریحانه2

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

غنچه گی ثانیفاطمه3
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

ساالریسمیه4
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

غالمیصدیقه5
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

سالکیامیر6
 کنترل فرآیندهای صنعتی 

PID(  مجازی- غیر حضوری)

ITC-EL-

502
1401/11/081401/11/123030––––––––

فرزادعباس7
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

مودیبابک8

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

برات پورآمنه9

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

سلطانی نوغابسمانه10

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

غنچه گی ثانیفاطمه11
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
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 ح
ت

عا
سا



بخشنده جوانزکیه12

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

غنچه گی ثانیعذرا13

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

فوداجیسمیه14
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

شهریاریسمیه15
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

مودیبابک16
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

برات پورآمنه17

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

اسداللهی خیبریرویا18

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

جمشیدی مقدمصادق19

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

دالکهمعصومه20
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
––––یکروز––1401/11/161401/11/193024

غیبت بیش 

از ده درصد

شرعیحسین21
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیمرشد زادهمحسن22
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عبدیراضیه1

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

ده جوریانداود2
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

رحمتیمحمد3
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

انتظاریرسول4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
1401/11/011401/11/053030––––––––

رجائیاننرگس5
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

صفائیآذر6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

شاکریعلی نقی7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

لیال8
غالم کار علی 

آبادی

غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

وحدازناهید9
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

حریف کوهکننازی10

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
––––یکروز––1401/11/011401/11/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

جوشکاری با گاز اکسی استیلنانتظاریرسول11
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

1401بهمن ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

غیبتمرخصی
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ت
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نوع همکاری

مالحظات

اجرا در استان



جوشکاری با گاز اکسی استیلنپاکدلمهدی12
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنحبیبی نژاداحمد13
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنحسینیسید حامد14
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنحسینیسید محمد15
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنرسولیسید اسماعیل16
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنعربانی دانارسول17
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنقاسمی هوسابراهیم18
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنقوچانیمسعود19
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنگلزارنیامجتبی20
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلننبویعلی21
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلننیک پورحمیدرضا22
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

جوشکاری با گاز اکسی استیلنوکیلی مقدممحسن23
ITC-IN-

175
1401/11/081401/11/123030–––––––

خسروجردیمهری24

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

راممرضیه25

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

عامریمهری26

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

فاتحیفاطمه27

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

اجرا در استان



کریمیمهسا28

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

باهیئت رودیمحبوبه29
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

ریکیمینا30
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

شکوریانراحله31
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

کسائیمیترا32

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

سیدیسید مصطفی33
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

کریمیفرشید34
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

عظیمیسارا35

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

عزتیسعیده36
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

واعظیمهدی37
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

زاهدیزهرا38
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
––––یکروز––1401/11/081401/11/122418

غیبت بیش 

از ده درصد

بنائیانعلی39

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

ثقفی نیکعلی40

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––



عطارگلمکانیحمید41
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/11/081401/11/123030––––––––

دوران پوریوسف42
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

غزنویحسین43
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

خیاط باشیهادی44
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

ده جوریانداود45
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

بابازادهنسرین46

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

رجائیاننرگس47

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

مروتی ساالنقوچزکیه48

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

آرمشمحمد49

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

مهریزهرا50

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

بهروشاکرم51
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

کالیینصراله52
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

مرغزارزهره53

تکنولوژی مجازی سازی 

- غیر حضوری  )مایکروسافت

(مجازی 

ITC-IT-

312/3
1401/11/161401/11/193030––––––––

لطفیسمیه54
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––



شاهرخیمهدیه55
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

عطارگلمکانیحمید56

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

خالقیمعصومه57
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

رضوی رادشادی58
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

رضوی فردعباس59
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

صدیقیسمیه60
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

صمسیده فریبا61
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

زمانیجواد62

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

رحمتیمحمد63
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––

محمدزاده بیکوطاهره64
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

زنگوئیمعصومه65
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

فاتحی توپکانلومعصومه66
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عبدال زادهمحمد1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

عبدل آبادیهانیه2
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

تابلو برق سردخانهمهنانیرضا3
ITC-IN-

165
1401/11/081401/11/113030––––––––

توکلی اردغانتکتم4

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
––––یکروز––1401/11/081401/11/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

عابدیافسانه5
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

سعادتیوحید6

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
–––دو ساعتیکروز––1401/11/081401/11/123022

غیبت بیش 

از ده درصد

مهنانیرضا7
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

غالمیسحر8
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
–––دو ساعتیکروز––1401/11/161401/11/193022

غیبت بیش 

از ده درصد

فیاضیمحمد9
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

رمضانیاحمد10

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

اسالمیفهیمه11
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

1401بهمن ماه استان خراسان شمالی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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طاهریبی بی مریم12
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

گیفانیملیکا13
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسن پورمهدی14

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

حمیدیمسعود15
- غیر حضوری  )برش قطعات

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/11/231401/11/263030––––––––

زهره16
حسن زاده 

جوشقان

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عندلی زادهحمیده1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

رشید پورهوشنگ2

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

عبدالهیافسانه3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

زینب4
عیسی 

وندمحمودی

غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

صفری فروشانیسارا5
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

ناصریلیال6
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

احمدی نیافاطمه7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

آیتیفریبا8
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

حیاتیان نسبماشااله9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

نیک روزمریم10
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

ترابیفاطمه11
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروع
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شجاعینسترن12
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

نظریماندانا13
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

ناصریحسنه14

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

بالیدهنرجس15

در (ویترای)کار روی شیشه 

غیر  )طراحی داخلی ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

367
1401/11/011401/11/053030––––––––

رحیمیزهرا16

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

پوینده مهرایمان17
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

محمد زمانی پورامیر18
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

تابلو برق سردخانهسیف قلیعلیرضا19
ITC-IN-

165
1401/11/081401/11/113030––––––––

راهداری اشمالیابراهیم20

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

میاحامید21

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

میرزاوندحمید22
بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

حیدریالهام23

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

منیعیسعید24

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
1401/11/081401/11/123030––––––––

نفرسفید دشتیالهام25
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––



موسوی پورنسترن26
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

نیک روزمریم27
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

رضائیانسعید28
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

کرکیعبدالرضا29
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

حیاتیغالمرضا30
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

سیدیراضیه31
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

سروریصادق32

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

صنیعیعبدالحسین33
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/11/081401/11/123030––––––––

صوفیمحسن34
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/11/081401/11/123030––––––––

نیک روزمریم35
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

رشیدیمصطفی36
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

هاشمی نیاسیدغالمرضا37
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

آل موسیبی بی کبری38

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

پریشانی فروشانینسرین39

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––



صفری فروشانیسارا40

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

نفر سفید دشتیفاطمه41

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

هاشمیاعظم42

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

بیاتمنظر43

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

نجاتیطاوس44
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193027–––

سه 

ساعت
––––

موسویالهه45

تکنولوژی مجازی سازی 

- غیر حضوری  )مایکروسافت

(مجازی 

ITC-IT-

312/3
1401/11/161401/11/193030––––––––

سروریصادق46
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

شایگان فرالهام47
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

عبدالهیافسانه48
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

خجسته فردمحبوبه49

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

کاظم50
احمدی  

نورالدین وند

 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

نورانیحسن51
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

امیریمرتضی52

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسین وندغالمرضا53

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––



خادمیغالم54

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

طاهری نسبرائد55
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

منجزیالبرز56
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/11/231401/11/263030––––––––

آیتیفریبا57
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––

عبدالهیافسانه58
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

فرحانینجات59
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

ناصریلیال60

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حیدریعلیرضا1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

مرادیرقیه2
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

میانداریرقیه3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
––––سه روز––1401/11/011401/11/053012

غیبت بیش 

از ده درصد

آقاجانلومریم4

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

سلیمیصغری5

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

مرادیبهرام6

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

بازرگانفرزاد7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

چهره گشازینب8
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

قائمیسیما9

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

اوجاقلوسکینه10
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––
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چهره گشازینب11
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
––––دو روز––1401/11/081401/11/123018

غیبت بیش 

از ده درصد

حیدریعلیرضا12
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/11/081401/11/113030––––––––

صادقلوحسین13

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

محمدیمهسا14

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

مقصودیمونا15
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

حیدریپیام16
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
––––دو روز––1401/11/161401/11/193012

غیبت بیش 

از ده درصد

جمشیدیابوالفضل17
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسنیزینب18
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

قاسمینسیم19

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

محمدیزینب20

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

صراطیحنانه21

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

اوجاقلوسکینه22
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

میانداریرقیه23
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

امامینسرین24
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

بهرامی رادنادر25
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––



تقیلوخالق26
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

بهبودیمحمد جعفر27

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

منصوریمجتبی28

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقییعقوبیسعید29
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مدرسیرضا1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

شوقیمحمد رضا2

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

شفقیسمیه3
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

قلچ لیعباس4
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

ایزدپورمنصور5
طراحی و ساخت دکوراسیون 

نمایشگاهی

ITC-WO-

610
1401/11/011401/11/043030––––––––

چلوویانحامد6

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

شعبانیسحر7

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

میرعباسیمریم8

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

شفقیسمیه9

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––
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ابراهیمیمحسن10
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

جوادی نژادسمانه11
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

موسائی نژادآزاده12
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

شکریمژگان13
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
––––یکروز––1401/11/081401/11/122418

غیبت بیش 

از ده درصد

مرادیفاطمه14
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

ورکیانیحسین15
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/11/081401/11/123030––––––––

جوادی نژادسمانه16
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

رنجبرمریم17
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

غمزهمجید18
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

متقاعدسمیه19

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

امیدوارصدیقه20

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

نجفیمریم21

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسینیسیداسمعیل22
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

پلنگیمعصومه23
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––



مهریام لیال24

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

موسویسید نصرت25

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییطحانعباس26
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییناظریهراضیه27
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کریمزادهفیروزه1

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

جعفر2
بهادرزهی ملک 

آبادی

غیر  )SPCکنترل فرایند آماری 

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/11/011401/11/053030––––––––

شه میری لجهعبدالغنی3
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

شاهوزائیپریسا4
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

لشکریمریم5
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

خزاعیمهدیه6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

آریانفرحسین7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

سرحدیدانیال8
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

سردارشهرکیرضا9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

شهدوستیکامبیز10
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––
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ت
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عباسی مقدمرضا11
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

کیخامحسن12
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

هاشم زهیهوشنگ13
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

توان پورمریم14
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053027–––

سه 

ساعت
––––

آیت15
ساالریان 

نهبندانی شهر

غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

آبخشتسارا16

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

شاهوزائیآمنه17

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

مداحی نژادملیحه18

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

ابوالحسنیمحمود19

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
1401/11/081401/11/123024–––

شش 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

سرابندیافسانه20

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

نخ زری مقدمسمیه21

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

سارانیپرویز22
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
––––یکروز––1401/11/081401/11/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

برخوردارعلی23
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

پنجه کهفریبرز24
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––



پودینهحسین25
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

حسین آبادیوحید26
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

صمیمیحامد27
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

آبخشتسارا28
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

سراوانیجالل الدین29
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

هاشم زهیهوشنگ30
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

پارساطیبه31
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
––––سه روز––1401/11/161401/11/1966

غیبت بیش 

از ده درصد

مصلحمحسن32
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

توان پورمریم33
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

بنگل زهیساجده34

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

شاهوزائیآمنه35
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

خزاعیمهدیه36

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

ریگیرابعه37

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

نورزائیراضیه38

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

شهدوستیکامبیز39
- غیر حضوری  ) سنگ زنی 

(مجازی 

ITC-MA-

021
1401/11/161401/11/193030––––––––

ریگی کوتهعبدالناصر40
- غیر حضوری  )برش قطعات

(مجازی

ITC-WE-

075
1401/11/231401/11/263030–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری



شاهوزائیحلیمه41
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

شهرکی کمککبری42

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

گوهری پورفردمهناز1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

ابراهیمیمهدی2
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

کریمیمهدی3
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

گورکانیفریدون4
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

نیکوبختلیال5
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

دانشورزهره6
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

باقریمعصومه7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

یوسفیلیال8
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

مرادنژادحسین9
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

بنائیسعیده10
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

طاهریارمغان11
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

مالحظاتتاریخ پایان

1401بهمن ماه استان فارس

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

تاریخ شروع



مشوشمحبوبه12

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

کمالیان فرعبدالرسول13

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  )(مقدماتی)

(مجازی

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030––––––––

ادب پورخدیجه14
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

رضایی شبانکارهسعید15

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

زارعی سکه روانیصدراله16
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

زارعیمحمود17
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

محسنی فردمحمدرضا18
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

حق شناسجالل الدین19
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
––––سه روز––1401/11/081401/11/12246

غیبت بیش 

از ده درصد

مشوشمحبوبه20
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

باقریامیدعلی21
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

تاجیکیسمیرا22
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

عاشوریعلی اصغر23
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

آزمونگری مهارت محورضیائی نژادآمنه24
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورمختاریمرضیه25
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورعسکریانمهدی26
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورحبیبیفاطمه27
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

هادی28
زمانی وکیل 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورصمصامعباسعلی29
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسین پورآدین30
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورناظمیعلی31
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورالله زارمحمود32
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورفاطمی فردرضا33
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورفخریحسین34
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوراولیائیرضا35
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورمؤذنیقاسم36
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورروشناصغر37
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورامینیافشین38
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورمیریامین39
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسیاحمدرضا40
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورسادهوحید41
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورباقریمعصومه42
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورعربزهرا43
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورصفائیانمحسن44
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورغالمیهاشم45
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محوردهقانیداله46
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوراسکندریمحسن47
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورجوکارعلی48
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورموسویسید محمد باقر49
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورکاظمیکریم50
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محورشریعتی نسبمحمد51
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضاییعلی52
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

آزمونگری مهارت محوررمضانیعبدالرضا53
ITC-PD-

145
1401/11/161401/11/193030–––––––

ولی زادهوحید54
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

احمدی آزادمحمد55
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

رضایی شبانکارهسعید56
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

مهبودیانسودابه57

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییپشنگهزهرا58
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––

منیریمحمد رضا59
- غیر حضوری  ) سنگ زنی 

(مجازی 

ITC-MA-

021
1401/11/161401/11/193030––––––––

سعیدپورمحمد رضا60

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

نگهبانقاسم61

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

اجرا در 

استان



شاهسوندیمحمد جواد62

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

امینه63
رحمانیان 

کوشککی

کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––

آزمونگری مهارت محورعربیسپیده64
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدی آزادمحمد65
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورکیانیحافظ66
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورمنعمامین67
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورولی زادهوحید68
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورباصری نامعلی69
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورعاشوریعلی اصغر70
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوردلرحیم نژادحمید71
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورتاج پیکرزینب72
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسینیغالم73
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورپرچمیرضا74
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورپورسعیدمحسن75
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورآسایشمحمد علی76
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوررنجبرندا77
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسینیسیده فاطمه78
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورساداتسید شریف79
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محوردهقانفاطمه80
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورسونیسکینه81
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیاحسان82
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوربرامکیطاهره83
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

علیرضا84
اکبرزاده 

اصطهباناتی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدی خواهآرش85
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوروفائی کنویسجاد86
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورشهریورساناز87
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورزاهدیفخرالدین88
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورمنتصرمحمد رضا89
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورقاسمیمحسن90
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محوردارابیداریوش91
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحیطعبدالعظیم92
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارعیعلی93
ITC-PD-

145
1401/11/231401/11/263030–––––––

شفیعیلیالسادات94
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

مسعود فرزهرا95

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

نیکوبختلیال96

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صفریمحمد1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

رحمانیامید2
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

رحمانیفرشید3
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

آقائیفاطمه4

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
1401/11/081401/11/123030––––––––

نظری عالقهنعیمه5
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

فتائیامید6
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

صفریمحمد7
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

اسپروینیزهرا8

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

خدابندهزینت9
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان قزوین

نام خانوادگینامردیف



اسپروینیزهرا10

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

خدابندهزینت11
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیطاهرخانیمجید12
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قاسمیاحمد1
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

لسانیزینب السادات2
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

رضوانی مطلقمحیا3
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

باویسارا4
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

لطفی نسب اصلمهدی5
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

آقائیسارا6
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

امانی قهفرخیغالمرضا7
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

چاوشی نیاحانیه8
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

مشکوریزهرا9
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

خانیزهرا10
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

مقدم فریدزهره11
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

معنوینفیسه سادات12
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

امرائیحمزه13
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/011401/11/113030–––––––

مالحظات تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

اجرا در 

استان

1401بهمن ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری



باقریهرقیه14

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

هاشمیاکرم السادات15

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

قاسمی واشوریاعظم16

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

مطلوبیمهدی17
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

قدسیعلیرضا18
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

محمدی فردسعید19
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

جعفریمحمود رضا20
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

سلیمانیمحسن21
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

قلی پورصدیف22
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

امینی والشانیکیوان23
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

مطلبیمهدی24
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

محمدیمحمد25
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

کهریزیحسین26
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

ذوالفقارعلیرضا27
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

ستارزادهمصطفی28
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

بیگدلومهدی29
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

آهن جانمحمدعلی30
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

اصالنیحمید31
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

اجرا در 

استان



امدادیمحمد حسین32
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

اروریانهادی33
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

خیریاصغر34
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

سینایی پورناصر35
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

میرحسینی وقارسیدمصطفی36
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

سلیمانیعلی37
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

رضویسیدعلی38
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

مقیاسیسعید39
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

رضائیمحمد40
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

جعفریجواد41
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

شجاعیمهدی42
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

حمیدییاسر43
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

زیادیعلی44
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

رشیدیمحسن45
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

رستمیبهروز46
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

زارعوحید47
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

رجب زادهعلیرضا48
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

یاریان کریم آبادیامین49
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

فرج اللهیمحمد امین50
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

اجرا در 

استان



خان محمدی شهرجردیمحسن51
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

امیریمحسن52
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/11/161401/11/273030–––––––

قادریزهرا53
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهرامی تپه پورسیده ثریا1
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

کریمیامجد2
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

صلواتی قاسمیسهام3
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

سیدیآرزو4

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

مهرنیاجمال5

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

نگاریوحید6

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نژادآریاامین1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

سعیدسیدحسین2

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
1401/11/011401/11/053030––––––––

سالجقهفاطمه3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

ملیحه4
رحمانی کوه 

بنانی

غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

علیزاده حتکنیزهرا5
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

حسنشاهیحسین6
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

مهدی زادهسیدمجید7
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

رئیسی آهواناکبر8
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

کمال الدینیرضا9
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

آزمونگری مهارت محورافشاری پورجلیل10
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورامیرپور راینینادیا11
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

مالحظات تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

1401بهمن ماه استان کرمان

نام خانوادگینامردیف

اجرا در 

استان

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی



اسمعیل12
ایزدی یزدان 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوربرزگریداله13
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوربرزگر روغنوئیتابنده14
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورتیموری فرمحسن15
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهرامی رادمجتبی16
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورپیلتنپژمان17
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

حسین18
حسنی کبوتر 

خانی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورخان باباسارا19
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوررسولی مقدمصدیقه20
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوررنجبرمجید21
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورزنگی آبادیمحسن22
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورساالری سعیدیمنصور23
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلطانزادههادی24
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورشجاعی باغینیایمان25
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورشفیعیمهران26
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورشیخیمرتضی27
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

اکبر28
شیرینعلی پور 

صیاد
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورعاقلی گوکیمعصومه29
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورعسکرپورمجتبی30
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورفاتحی چنارغالمحسین31
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورفدائی نیامحمدحسین32
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرازمندفرید33
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرزان پورامید34
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورکاظمی پورنازی35
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورگهرگزیعلیرضا36
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحدثی زرندیمهدیه37
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحمودیاحمد38
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهدی زادههدا39
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورهنریهادی40
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

نداف پورزرندیمحمد41

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

شیبانیبتول42

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

مولی زاده کارگرحسام43

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  )(مقدماتی)

(مجازی

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030––––––––

مقبلیسعیده44

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
––––دو روز––1401/11/081401/11/123018

غیبت بیش 

از ده درصد

اجرا در 

استان



بهناز45
قاسمخانی 

کوهبنانی

ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

حاج غنینجمه46
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
––––یکروز––1401/11/081401/11/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

نصیریمعصومه47

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
––––یکروز––1401/11/081401/11/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

مسلمی مهنیابراهیم48
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

مهدی49
حسنی 

خورسندی

 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

بتول50
جعفری 

محمدآبادی

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

عربپور داهوئیبتول51
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

فرخیهادی52
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

ستوده نژادملیحه53
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

آتش پنجهپیمان54

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

بنی اسدعلی55

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

کارگر راوریمحمود56

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

افشاری پورجلیل57
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

ترک زاده تبریزیعلی58
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

زنگی آبادیمحسن59
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––



محمودیاحمد60
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

مولی زاده کارگرحسام61
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
1401/11/161401/11/193030––––––––

ثمره جاللییداله62
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

محدثه سادات63
اسالمی علی 

آبادی

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

پورجعفری گوکینجمه64

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

غالمی پورزهراسادات65

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

افسانه66
رفعتی نصرت 

آبادی

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

مقبلیسعیده67

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193027–––

سه 

ساعت
––––

اکرم68
بمانی پور صالح 

آباد

غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

محمدحسنی جورنصرت69
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

سهیال70
اسالمی علی 

آبادی

 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

برزگر روغنوئیتابنده71
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییمحدثی زرندیمهدیه72
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––

مسعودیاحمد73
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––

نژادسجادیسیدمهدی74
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––



رسول75
ایزدی همت 

آبادی

غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
1401/11/231401/11/263030––––––––

افسانه76
رفعتی نصرت 

آبادی

 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

ستوده نژادملیحه77
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

سالجقهفاطمه78
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

محدثه سادات79
اسالمی علی 

آبادی

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ویسی دیاربهمن1

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

بازانیهادی2
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

احمدیسیروس3
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

هاشمیمریم السادات4
طراحی و ساخت دکوراسیون 

نمایشگاهی

ITC-WO-

610
1401/11/011401/11/043030––––––––

آزمونگری مهارت محورپروانهحسن5
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورغالمیمهرداد6
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورپشوتنشهرام7
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوررسولی تبارشهریار8
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیاسفندیار9
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمنصوریفرهاد10
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقاباباییعباس11
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

مالحظات

1401بهمن ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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نوع همکاریغیبتمرخصی



آزمونگری مهارت محورترکمهدی12
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محوررازقیآذر13
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورنجفیالهه14
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورراستگومصطفی15
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهرجومهوش16
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحمدپورشهاب17
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورپرماهعزیز18
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورآزادیفرزاد19
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

آزمونگری مهارت محورکبودیفرزاد20
ITC-PD-

145
1401/11/081401/11/123030–––––––

عزیزیمریم21

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
1401/11/081401/11/123030––––––––

جواد22
خان حسنی 

عثمانوند

موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/11/081401/11/113030––––––––

محمدیفرزاد23
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

هاشمیمریم السادات24

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
––––سه روز––1401/11/081401/11/123012

غیبت بیش 

از ده درصد

صالحی نیاصالح الدین25
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

مرادیبرهان26

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

امانی مجدحجت اله27
- غیر حضوری  )برش قطعات

(مجازی

ITC-WE-

075
––––یکروز––1401/11/231401/11/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

تکنولوژی خودروهای برقیصفایی ساالر وندزهرا28
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––

اجرا در استان



تکنولوژی خودروهای برقیکبودیفرزاد29
ITC-AT-

683
1401/11/231401/11/262424––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دادفرثریا1
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

آقاییپریوش2
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

هدایت ناصرآبادمریم3
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

رضاییزینب4

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

شیروانیفریبا5
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

تقوائی نیاسیداحسان اهلل6
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

معصومه7
منصوری سی 

سخت

انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
––––سه روز––1401/11/081401/11/12246

غیبت بیش 

از ده درصد

شیروانیفریبا8
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

دادفرثریا9
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

شیعیحلیمه10
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

محمدپورترابذبیح اله11
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

جلیلی پورفاطمه12
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره
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 ش
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ت
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



شیروانیفریبا13
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

علی خانیشهال14
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

کیف بافیابراهیمیزهرا15
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیباقریزینب16
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیحیدریصدیقه17
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیشیعیحلیمه18
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیغریبفاطمه19
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیکرم دوستسکینه20
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافیکرمی مهرمائده21
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافینام نیکفرخنده22
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

رعنا23
نیک اقبال سی 

سختی
کیف بافی

ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافینیک بینصفانه24
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

کیف بافییوسفی فرکبری25
ITC-SE-

324
1401/11/231401/11/263030–––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قریشیآتنا1

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

خسرویعصمت2
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

وحیدیهادی3

طراحی معماری با نرم افزار 

sketchup (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-UB-

227
1401/11/081401/11/123030––––––––

غراویآسیه4
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401بهمن ماه استان گلستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شادبهرمجید1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

پورمحمدسمانه2

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

دشتبانمهدی3
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

نژادابراهیمیمحمد4

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

جاهدی زیگساریمریم5

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

میالنیعلیرضا6

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

رحمتیشهرام7
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

ابراهیم8
ساالری 

دورودخانی

سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

سلیمانیسیده محبوبه9
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

گزمهاعظم10
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401بهمن ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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شاهین11
علیزاده شاد 

فومنی

- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

رامین12
فالح علی پور 

ارباستان

- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

برزگرمجید13

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

علی زاده اوتاریعرفان14

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
1401/11/161401/11/193030––––––––

بدرکصفیه15
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

جاهدی زیگساریمریم16
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

حیدریمرضیه17
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

سعادت میر قدیمسیدتقی18
 )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- غیرحضوری 

ITC-AT-

657
1401/11/161401/11/193030––––––––

منافی اصلیفرهاد19

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

شهبازیسودابه20
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

الهی نژادعلی1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

خدارحمییاسمین2
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

یعقوبیزهرا3
غیر  )دست سازه های نمدی 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

331
1401/11/011401/11/053030––––––––

تدینآزاده4

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

کریمیزهرا5

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

نعمت اللهیهادی6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

حسن زادهالهام7
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
1401/11/011401/11/053030––––––––

علی نیازیبا8
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

میرزاییمنصوره9
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

پوریاییمعصومه10

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––
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یاراحمدیعلی11

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

گودرزیفاطمه12

سوخت نگار چرم و کاربرد آن در 

- غیر حضوری  )تزیین پوشاک 

(مجازی 

ITC-SE-

429
1401/11/081401/11/123030––––––––

نعمت الهیهادی13

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  )(مقدماتی)

(مجازی

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030––––––––

ساکیمهدی14

 Cisco Certified 

Network Professional-

Switching (CCNP 

Switching )پیاده سازی 

 سوئیچینگ شبکه های سیسکو

مجازی- غیر حضوری  )(  )

ITC-IT-

1026
–––دو ساعتیکروز––1401/11/081401/11/123022

غیبت بیش 

از ده درصد

مبینی پوررویا15

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

یاراحمدیعلی16
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

ساکیمهدی17

CCNA 

Course2(Configuration 

Switch Router Basic) 

(مجازی- غیر حضوری )

ITC-IT-

402/1
–––دو ساعتیکروز––1401/11/161401/11/193022

غیبت بیش 

از ده درصد

تدینآزاده18
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/11/161401/11/193030––––––––

قنبری مزلقانمهدی19
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
–––دو ساعتدو روز––1401/11/231401/11/26308

غیبت بیش 

از ده درصد

خدارحمییاسمین20

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

یعقوبیزهرا21

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اکبرنژاد سارویحبیب1

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

صادق2
شیری پور 

کشتلی

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

گیالنیحسین3

برنامه نویسی اندروید در حوزه 

 )کنترل و مانیتورینگ راه دور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1007
1401/11/011401/11/053030––––––––

حشمتیمیثم4

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
–––چهارساعتدو روز––1401/11/011401/11/053010

غیبت بیش 

از ده درصد

رضایی اوریمیحجت اله5

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

لوائینرمین6

بکارگیری اصول مهارت آموزی 

به معلولین و افراد با نیازهای 

(مجازی- غیر حضوری  )ویژه

ITC-PD-

147
1401/11/011401/11/053030––––––––

7
سید جالل 

الدین
حسینی

غیر  )SPCکنترل فرایند آماری 

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

328
1401/11/011401/11/053030––––––––

میرباقریسیدحامد8
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

سیداحمد9
طاهری 

بازیارخیلی

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

نیکوحسین10

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

حسن زادهعلیرضا11
طراحی و ساخت دکوراسیون 

نمایشگاهی

ITC-WO-

610
1401/11/011401/11/043030––––––––

تاریخ پایان
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ابراهیمیانرحمت اله12
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

طاهریانسعید13
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

گیالنیحسین14
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

سیداحمد15
طاهری 

بازیارخیلی

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

عباسیمحمد رضا16
 ECUآموزش تخصصی ریمپ 

خودرو

ITC-AT-

682
1401/11/081401/11/113030––––––––

احبابی طبرستانیمریم17

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

آبائیحسین18

آشنایی با اصول و مبانی کشتکار 

- غیر حضوری  )گلخانه ای 

(مجازی 

ITC-FO-

150/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

بهادریمحمد مهدی19
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

شمس امیریخسرو20
غیر  )درصنعت DCدرایورهای

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

447
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

طاهریانسعید21
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

دشتیجلیل22
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

میرباقریسیدحامد23
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

کاظمیفاطمه24

اسپورت ، پشمی  )بافت جوراب 

- غیر حضوری  ) (و روفرشی 

(مجازی 

ITC-SE-

435
1401/11/161401/11/193030––––––––

وهاب زادهمهدی25
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

اسماعیلیبهمن26

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––



محمدیحسن27

فرمول نویسی در هیدرو پونیک 

 )و کاربرد کودهای شیمیایی  

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

069
1401/11/161401/11/193030––––––––

زهرا28
محمودی 

کردخیلی
گل آرایی

ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––

اصغر تبار لداریعلی29

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/11/161401/11/193030––––––––

30
سید جالل 

الدین
حسینی

غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

محمود جانلوثمره31
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

آقائیمحمد رضا32

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

شمس امیریخسرو33

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

مشتاقیانعزت اله34

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عباسیمحمد1

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level I(   غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

054
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

پیر حسینلوطاهره2
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

حسنیسمیه3
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

قربانیفاطمه4

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

کمال آبادیفاطمه5
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

شکریمریم6
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

فاطمه7
عیسی آبادی 

بزچلوئی

غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

کمال آبادیفاطمه8
 1تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی- غیر حضوری  )

ITC-EL-

103/1
1401/11/081401/11/123030––––––––

عباسیمحمد9

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

باقریزهرا10

کاربرد نرم افزارکامپیوتر 

غیر  ) ( 1 )درطراحی لباس

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

129
––––سه روز––1401/11/081401/11/12306

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایان
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1401بهمن ماه استان مرکزی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



امیرینجمه11

 - Djangoتوسعه دهنده وب با 

مجازی - غیر حضوری  ) 2سطح 

)

ITC-IT-

706
1401/11/081401/11/123030––––––––

احدیسمانه12
ساخت و پرداخت انگشتر تمام 

(مجازی- غیر حضوری  )سنگ 

ITC-SD-

494
1401/11/081401/11/123030––––––––

صیامیمعصومه13
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

عیاشیزهرا14
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

فرهادیزهره15
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

عطاریانزهرا16
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

شکریزهرا17

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

شکریمریم18
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

حیدریکریم19
- غیر حضوری  ) سنگ زنی 

(مجازی 

ITC-MA-

021
1401/11/161401/11/193030––––––––

شیخی مهرآبادیمسعود20
- غیر حضوری  ) سنگ زنی 

(مجازی 

ITC-MA-

021
1401/11/161401/11/193030––––––––

عباسیمحمد21
- غیر حضوری  ) سنگ زنی 

(مجازی 

ITC-MA-

021
1401/11/161401/11/193030––––––––

فرحان جزیرهنادر22

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

عباسیمحمد23
- غیر حضوری  )برش قطعات

(مجازی

ITC-WE-

075
––––دو ساعت–––1401/11/231401/11/263028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

انوریشیال1

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

زارعی کلوئیسمیه2

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

قاسمی پور افشارافسانه3

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

میهن4
رضایی لک 

زردشتی

غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

سهرابی دوالبانمهدی5
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

034
1401/11/081401/11/123030––––––––

صادقی نژادمهدی6

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

ابوالفضلیمعصومه7
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

احمد کهنزهرا8
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

احمدپورفاطمه9
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

استوانهرقیه10
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

توالتمریم11
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

1401بهمن ماه استان هرمزگان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان
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صابریاکرم12
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

قاسمی رضوانیسیما13
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

گرگی بندریصدیقه14
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

محمدیزیبا15
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

مرتضوی سارمهماندانا16
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

مالئی شهروئیفاطمه17
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/11/081401/11/123030–––––––

باقرنژادنازنین18

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  )(مقدماتی)

(مجازی

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030–––––––مربی بازآموز

راشدی نسبزبیده19
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
1401/11/081401/11/123030––––––––

سلیمانی احمدیمرضیه20
- غیر حضوری  )نقاشی با آبرنگ

(مجازی 

ITC-WO-

066
––––دو ساعت–––1401/11/081401/11/123028

امانیرضا21
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
1401/11/081401/11/123030––––––––

جانی پورلیال22
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

رنجبریمریم23
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/11/081401/11/123030––––––––

دهقانی سلطانیرقیه24
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

اجرا در 

استان



قاسمی پور افشارافسانه25
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

(مجازی - غیر حضوری  )غذاها 

ITC-FI-

022
1401/11/081401/11/122424––––––––

امیدواریفرزاد26
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

حیاتی جعفربیگیسعید27
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

وهابی نیاریلیال28

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

فقیهیسارا29
 )ساخت لوازم تزئینی چرمی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

471
1401/11/161401/11/193030––––––––

گل آراییذاکری نسبفاطمه30
ITC-SD-

443
1401/11/161401/11/193030––––––––

میهن31
رضایی لک 

زردشتی

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/11/231401/11/263030––––––––

قاسمیصادق32
غیر  )سیستم های هوارسان

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

144
––––سه روز––1401/11/231401/11/26306

غیبت بیش 

از ده درصد

مریم33
قاسمی نژاد 

رائینی

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سیفعلیرضا1
سیستم های کنترل دیزل 

(مجازی - غیر حضوری  )ژنراتور 

ITC-PE-

229
1401/11/011401/11/052424––––––––

بهرامی عابدسمیه2

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

عبداللهیعلی3

آموزش نرم افزار صنعتی طراحی 

الگوی لباس شرکت 

(Optitex)جک

ITC-SE-

383
1401/11/011401/11/033030––––––––

احمدی حشمتیهنسرین4

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

شفیعیفاطمه5

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/11/011401/11/053030––––––––

عسگری نویدزهرا6

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
––––دو ساعت–––1401/11/011401/11/053028

سهرابیرضا7
غیر  )مبانی خط و خوشنویسی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

465
––––سه روز––1401/11/011401/11/05306

غیبت بیش 

از ده درصد

حق پرستمنا8

پخت انواع کیک و شیرینی 

مجازی - غیر حضوری  )خرمایی 

)

ITC-FI-

045
1401/11/011401/11/053030––––––––

فتحیان راسخعلی9

مدلسازی سه بعدی ساختمان با 

غیر  )Edificiuseنرم افزار 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

489
1401/11/011401/11/054040––––––––

رضایی صابرمهدی10

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level II(  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-WE-

060
1401/11/081401/11/123030––––––––

1401بهمن ماه استان همدان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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مرادیبیتا11

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  )(مقدماتی)

ITC-IT-

811
1401/11/081401/11/123030––––––––

حصارزادهعلی12
سیستم های تهویه کولر خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

206
–––دو ساعتیکروز––1401/11/081401/11/123022

غیبت بیش 

از ده درصد

آقاجانیآزاده13
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
––––سه روز––1401/11/161401/11/19306

غیبت بیش 

از ده درصد

بناپور حمیدیامیر14
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

سهرابیرضا15
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

عبدالحسین زادهپری ناز16
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/11/161401/11/193030––––––––

زاهریعلی17
غیر  )دستگاه تصفیه آب خانگی

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

204
1401/11/161401/11/193030––––––––

رحمانپورپروین18

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

غفاریانکامبیز19
غیر  )Dartبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

557
1401/11/161401/11/193030––––––––

احمدی حشمتیهنسرین20
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

لطفی می آبادیمریم21
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

(مجازی - غیر حضوری  )آپ 

ITC-WO-

119
1401/11/161401/11/193030––––––––

همتیصغری22
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
–––دو ساعتدو روز––1401/11/161401/11/19308

غیبت بیش 

از ده درصد

مرادینرگس23

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/11/161401/11/193030––––––––

شاکریاردشیر24
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––



عسگری نویدزهرا25
غیر  )گردشگری ساحلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-HT-

023
1401/11/161401/11/193030––––––––

شریفی تراباعظم26
کار با نرم افزار حسابداری 

(مجازی - غیر حضوری  )سپیدار

ITC-PD-

733
1401/11/231401/11/263030––––––––

بزرگنسرین27

طراحی و دوخت انواع هد بند و 

- غیر حضوری  )کاله حمام زنانه 

(مجازی 

ITC-SE-

455
1401/11/231401/11/263030––––––––

احمدی مالیریمرضیه28
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

فریدونیزهرا29
 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

چاکرالحسینیحمید1
غیر  )استخر - جکوزی -  سونا 

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

057
1401/11/011401/11/053030––––––––

جاللیفریبا2
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

رادمنشعصمت3
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

سلطان عطارزهره4
 )شماره دوزی به سبک مدرن 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

491
1401/11/011401/11/053030––––––––

زارعاحمد5
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/11/011401/11/053030––––––––

ایزدی فرنسرین6
غیر  )مینا کاری روی سفال

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

451
1401/11/011401/11/053030––––––––

طباطبائیزهراالسادات7

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/11/081401/11/123030––––––––

مهدی8
ابراهیمی 

صدرآبادی

- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

پارسائیانسیدرضا9
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

جعفریمحسن10
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

حسین زادهمحمدرضا11
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

نوع همکاری غیبت مرخصی
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طباطبائی عقداسید علیرضا12
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

عامل هوشمندمحمد رضا13
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193027–––

سه 

ساعت
––––

فالححسین14
- غیر حضوری  )بورس مقدماتی

(مجازی 

ITC-PD-

712
1401/11/161401/11/193030––––––––

دهقانی تفتینرگس15
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

جاللیفاطمه16

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

حکیمی میبدیژاله17

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

زارع شاهیفاطمه18

الگوسازی و برش و دوخت 

 )استین های فانتزی و ژورنالی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

463
1401/11/161401/11/193030––––––––

باقری فردفاطمه19

تکنولوژی مجازی سازی 

- غیر حضوری  )مایکروسافت

(مجازی 

ITC-IT-

312/3
1401/11/161401/11/193030––––––––

مکتبیصدیقه20
غیر  )جواهرسازی مهره ای

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

360
1401/11/161401/11/193030––––––––

باقیان یزدمرجان21

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
––––دو ساعت–––1401/11/161401/11/193028

مکتبیصدیقه22
 )آموزش تزیین حنای عروس 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

339
1401/11/231401/11/263030––––––––

عاطفه23
کریم بیکی 

فیروزآبادی

 )عملیات تکمیل فرش دستبافت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

487
1401/11/231401/11/263030––––––––

اداره آموزش مرکز ملی تربیت مربی


