
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهادری کلیبرشهرام1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

گوهری نیااسرافیل2
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

نوریابوالفضل3
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

سلمانی اصللیلی4

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

عبادیآمنه5

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

نویدسهیال6

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

اژدریانایران7
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

غفاریان ساالریزهرا8

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

بهادری کلیبرشهرام9
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––
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اصغری هاچه سوحسین10
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

باقیصمد11
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

عباسیقربانعلی12
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

فیروزی آبریزعلی اکبر13
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

قهرمانیعلیرضا14
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

عزیزیتقی15

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

تشهدجمالسپیده16
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

نعمتیبهزاد17

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

ساخت چاپگرهای سه بعدیپاشائیناصر18
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––

سهیلی اذراسالم19

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

فیروزی آبریزعلی اکبر20
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

قهرمانیعلیرضا21
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

بهادری کلیبرشهرام22
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

فروغیمهران23
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––



سعید24
قاسم زاده 

ستوبادی

 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

قاعدیلعیا25

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

مهائیعفت26

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

اژدریانایران27
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

رمضانیبهنام28
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

صفریحسن29
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

زندییوسف30

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

امیدیسیف الدین1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

مختارزاده خانگاهحمیده2

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
––––سه روز––1401/11/301401/12/03306

غیبت بیش 

از ده درصد

سبزه چیسحر3

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

سهرابیشیدا4

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

عزیزی حسن آبادشهناز5

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

سیدعلویمیرمحمود6
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

خوشوقتهیمن7
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

محالیسامرند8
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

رستمیفاطمه9

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

طالئی حسنلوئیفرانک10

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

حسن پورصالح الدین11
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/12/061401/12/093030––––––––

غیبتمرخصی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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حاجی محمدییوسف12
 )پرورش اردک در مزارع برنج

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

322
1401/12/061401/12/103030––––––––

در افتادهحسین13
 )پرورش اردک در مزارع برنج

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

322
1401/12/061401/12/103030––––––––

سعید14
بداقی حسین 

آبادی
تولید تراریوم

ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

تولید تراریومخلیلیمیکائیل15
ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

ساخت چاپگرهای سه بعدیبادگیوفاروق16
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––

حقیعلی17
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

خلیل لویاسین18
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

نجفی تک آغاجآرش19
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

راحله20
رقمی 

خسروشاهی

 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

بالکی پورقادر21
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

سیدعلویمیرمحمود22

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینیسیدبهرام1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

لیلی2
یونسی حسی 

کندی

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
––––دو ساعت–––1401/11/301401/12/033028

شریفیعفت3

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

فرچ پورزهرا4

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

محسنی ازادسعیده5

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
––––سه روز––1401/11/301401/12/03306

غیبت بیش 

از ده درصد

حسن زاده نمینسمیه6
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

رنجبریسودا7
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

پریخانیرحیم8

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

خیاطی گرمیصغری9

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

ناهیده10
سرداری قوجه 

بیگلو

رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103027–––

سه 

ساعت
––––

صالح زادهمجید11
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––
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رنجبریسودا12

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––







آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جابری پودهمحمدعلی1
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

ایرانپورمبارکهزهره2

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

حسینیاکرم3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

اجتهدصدیقه سادات4

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

پوربافرانیمریم5

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

زمانی علویجهمرضیه6

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

صادقی فروشانیمرضیه7

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

میرزاعلیانپروین8
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

علی نقی نائینیآزاده9
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

نصاریسحر10
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

پرورش اسبعطائی محمدیساره11
ITC-FO-

129
1401/11/301401/12/033030––––––––
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صادقیحسین12

طراحی و مدلسازی پیشرفته با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

603-1
1401/11/301401/12/033030––––––––

طاهریعلی اکبر13

طراحی و مدلسازی پیشرفته با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

603-1
1401/11/301401/12/033030––––––––

طاووسیغالمحسن14

طراحی و مدلسازی پیشرفته با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

603-1
1401/11/301401/12/033030––––––––

قانعی فرافشین15

طراحی و مدلسازی پیشرفته با 

Autodesk Inventor (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-DR-

603-1
1401/11/301401/12/033030––––––––

یکتازهره16
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

پورسلطانافسانه17
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

رضوی دینانیسیداسماعیل18
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

آزمونگری مهارت محوریزدانیانسیدمهران19
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوردهقانمحسن20
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورتجویدیسیدکاظم21
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارعیناهید22
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصرمنشزهرا23
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوررحیمیشیوا24
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسینیسیدرضا25
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورصابری دورکیشهال26
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورروشنفریده27
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوراکبرپوریمرضیه28
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

اجرا در استان



آزمونگری مهارت محوربهزادی پورمریم29
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصاریسحر30
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

خدیجه31
اکبری قلعه 

شاهرخی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلطانیاناعظم32
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارع پورلیلی33
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسینیسید محمد34
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوررمضانی دامغانیصفورا35
ITC-PD-

145
–––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

آزمونگری مهارت محورحسینیاکرم36
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورنصرآزادانیبهار37
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورعسکری سیچانیهوشنگ38
ITC-PD-

145
–––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

آزمونگری مهارت محوروفاییفائزه39
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورآقاجانیان مبارکهمیترا40
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

دولت آبادی آرانیسید میثم41

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

صبوری فردخداداد42

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

سمیعی کیاسمیه43

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

آقائی بروجنیمعصومه44
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

اجرا در استان



پناهندهمریم45
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

تولید تراریومقاسمیحامد46
ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

سلطانیحسنعلی47

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

محمد رضا48
اعتدالی حبیب 

آبادی

LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

حاجی کتابیطاهره49

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

صابری دورکیشهال50
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

افریچهمینا51
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

زرئیفاطمه52
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

نصرمنشزهرا53
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

حکیمیانمحبوبه54
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

شریفیالهه55
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

جزینیافشین56

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

آقاجانیبهروز57

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

رحیمیشیوا58
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

رمضانی دامغانیصفورا59
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینیداود1
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

نان آورعفت2

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUفیروزیفرهاد3
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

حسینقلی زادهعلیرضا4

آشنایی با عیب یابی سیستم 

هیبرید خودروهای کیا و 

هیوندای

ITC-AT-

693
1401/12/101401/12/111616––––––––

ساخت چاپگرهای سه بعدیابوالفضلیالهه5
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––

الهوتیعلیرضا6
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
1401/12/131401/12/163030––––––––

قاسم پور امامفاطمه7
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

محمدیالدن8
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
–––دو ساعتدو روز––1401/12/131401/12/163016

غیبت بیش 

از ده درصد

کالنتریزهرا9
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

پازکیعبدالحسین10
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان البرز

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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ت
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سا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

چولکیشمسی1

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

گوهریمیترا2

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

ساراییفرحناز3
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

منصوریسکینه4
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

موسوی نسبسیده پروین5
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

قاسمی زادهماریا6
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
––––یک روز––1401/11/301401/12/033024

غیبت بیش 

از ده درصد

دارایینسرین7
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

ابراهیمیکبری8

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

حیدربیگیلیلی9

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

هواسیسمیه10

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان ایالم

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



فاضلیزهرا11
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

جمشیدیمنصور12

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

حسنیفاطمه13

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103024–––

شش 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

مرادیمراد14

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103030––––––––

مرادیندا15
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

جمالییداله16
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

نظرزادهاقبال17
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

گوهریمیترا18

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

صناعیمهین19
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

بالسمیناهید20
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

دردانه اینازی21

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

صیدیابراهیم22

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

گل نظریمهتاب23

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

رستمینوروز24
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

انبارکیرستم1
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

محمدپورحسن2
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

سعیدیفرحناز3

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

نسترنطیبه4
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

بستان کللیعلیرضا5

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

حیدریداود6

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

عطائی خورموجیسید مرتضی7

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

عموییغالمحسن8

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

میمدیابراهیم9

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

انبارکیرستم10
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

عطائی خورموجیسید مرتضی11
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

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

1401اسفند ماه استان بوشهر

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



حیدریمحمد12
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سالمتبیتا1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
––––دو روز––1401/11/301401/12/033018

غیبت بیش 

از ده درصد

مسافریمحمد رضا2
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

کریم زادهلطیفه3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

اسماعیلی چپیپریسا4
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

آقائی شالیاصغر5

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

بیاترضا6

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

تکبندرضا7

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

سمیع پورکوملهمحمد رضا8

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

نجارپیشهحسین9

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

توکلی طرقیخدیجه10
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028
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 د
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان تهران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ایلکازهرا11

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

صنیعیرایناک12

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

خداشناسسمیه13

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103030––––––––

قربانیسمانه14

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
–––چهارساعتیک روز––1401/12/061401/12/103020

غیبت بیش 

از ده درصد

دارستانیمنیره15
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

موسویسیده سارا16
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

پور حسن مهربانانسیه17
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

رفعت خواهآمنه18
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

عبداله پور آزادسلیما19
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

قاسم پورلیال20
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

کوکبیحمیده21
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

قربانیاشرف22
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

دولتیفاطمه23
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حبیب پورشهره1

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

رحمانی سامانیشهال2

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

غالمیمیترا3

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

مرضیه4
بهرامی عیسی 

آبادی

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
––––دو ساعت–––1401/11/301401/12/033028

معادیخواهحکیمه5
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

بیگی بروجنیعلی6
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

غالمیمحمد حسن7
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

داودیلیال8
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

عبداللهیفرشته9
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

مقیمیفاطمه10
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

صالح ریاحیاعظم11
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

محسنیافسانه12
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شرعیحسین1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

عالمیفاطمه2
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

سبزه جومحمد3
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

بخشی پوراکرم4

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

میری مقدم فریززهره5

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

برات پورآمنه6

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

ذوالفقاری نیاطیبه7
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

کوهیسمانه8
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

شرعیحسین9
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

ناصریعلی10
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

طالبیریحانه11

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401اسفند ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
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 د
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سا
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ر 
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 ح
ت

عا
سا

مرخصی



زینلیعبدالرحمن12

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103030––––––––

فرزامیمجتبی13

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––یک روز––1401/12/061401/12/103024

غیبت بیش 

از ده درصد

مرشدزادهمحسن14
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

ساالریسمیه15
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

احسان1
یوسفی 

جعفرآبادی

-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

فاطمه2
نورمحمدی 

خیرآبادی

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

شکوریانراحله3
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

یعقوبیرضوان4
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

ارجمندیخدیجه5
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

پرورش اسبآهنگرانیمحمدعلی6
ITC-FO-

129
––––یک روز––1401/11/301401/12/033024

غیبت بیش 

از ده درصد

پاکدلمهدی7
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

رجائیحسین8
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

محمدعلیپورمهدی9
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

محمدزاده بیکوطاهره10
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

بهروشاکرم11

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

غیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاری

مالحظات

1401اسفند ماه استان خراسان رضوی

نام خانوادگینامردیف



زمانیجواد12

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

کالیینصراله13

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

مرغزارزهره14

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

آرمشمحمد15

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

سیاسر کرباسکیمطهره16

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103027–––

سه 

ساعت
––––

قندهاریمحمد رضا17
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/12/061401/12/093030––––––––

بنائیانعلی18

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

سیدیسید مهدی19

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

ظاهر20
عرب تیموری 

ازانی

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

رستگارمقدمعلیرضا21
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

سروئی اصفهانیغالمرضا22
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

برزنونیمریم23

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

شیردلزهرا24
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

عارف خانیمهدی25
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––



ریکیمینا26
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
–––––یک روز––1401/12/061401/12/166054

شاهرخیمهدیه27
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

قصاب زادهمحبوبه28
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

مختاری قدیممریم29
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

اسحاقیاسماء30
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

یعقوبیرضوان31
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

سنگچولی ثانیحسین32
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

صانعی ملکیمسعود33
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

عظیمیسارا34
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030–––––––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

خالقیمعصومه35
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

رضوی رادشادی36
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

رضوی فردعباس37
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

صدیقیسمیه38
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

صمسیده فریبا39
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دهستانیبتول1

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

عبدل آبادیهانیه2

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

منصوریامیر3
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

حمیدیمسعود4

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

زهره5
حسن زاده 

جوشقان

رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

(1) خودرو پیشرفته ECUبیک محمدیاحمد6
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUحجی پورمحسن7
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

دهستانیبتول8

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

عبدل آبادیهانیه9

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

ساره10
محمد ابراهیم 

زاده

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

1401اسفند ماه استان خراسان شمالی

نام خانوادگینامردیف



طاهریبی بی مریم11
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

گیفانیملیکا12
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فرحانیحسین1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

پیروزفرسروش2
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

حیدریمژگان3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

رستاقیزهرا4

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

صحنعلیمعصومه5

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

ناطقپدیده6

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

کیشان رودباریآذردخت7

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

آراستهحمیده8
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

شجاعینسترن9
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

جلیلی طهماسبیغالمرضا10
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان خوزستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاریغیبت

تاریخ شروعکد دوره



آیتیسیده نرگس11
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
–––چهارساعتدو روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

سروریصادق12
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

براتیحمید13

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

کیشان رودباریآذردخت14

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

دیلمی خوزستانیسیمین15
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

رستاقیزهرا16
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

صحنعلیمعصومه17
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

فرحانینجات18
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

ناطقپدیده19
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

یزدیلیال20
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

نجاتیطاوس21

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

قیصریمسعود22
نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

کعب عمیرفاضل23
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

جلیلی طهماسبیغالمرضا24
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

نوروز پور احمدیسودابه25
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

نیک روزمریم26
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––



الهامیالهه27
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

پورعوض اهرمیالهام28
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

یزدیشهین29
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
––––دو روز––1401/12/131401/12/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

رئیسی نسبفرزانه30
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

عبدالهیافسانه31
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

اسمعی پورهدیه32
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

صانعی دهکردینسرین33
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

برومند مقدممحسن34
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

علیزادهسیروس35
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

قاسمی فرمجتبی36
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

موسویسیدنعمت اله37
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

نورانیحسن38
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

گوی زادهمحمد علی39

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

شهبازنیامریم40
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

احمدی پورسیده ناهید1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

مقصودیمونا2
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

چهره گشازینب3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

زارعمهین4

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

مرادینادر5
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

منصوریمجتبی6
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

بازرگانفرزاد7

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

حیدریپیام8

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

بیکدلوسمیه9

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
–––دو ساعتیک روز––1401/12/061401/12/103022

غیبت بیش 

از ده درصد

زارعمهین10

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

مالحظات

1401اسفند ماه استان زنجان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع
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 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
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ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



مرادیرقیه11

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

منصوریفاطمه12
طراحی وب با 

HTML5,CSS3

ITC-IT-

506
1401/12/061401/12/093030––––––––

صراطیحنانه13

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
1401/12/061401/12/103030––––––––

تولید تراریومفقیه رادهما14
ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

ساخت چاپگرهای سه بعدیعباسیحسن15
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––

دشتکیرحیم16
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

آویزکنفرنوش17
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

توکلیزهرا18

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

عزیزیمهناز19

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

اوجاقلوسکینه20
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
––––هفت روز––1401/12/061401/12/16606

غیبت بیش 

از ده درصد

اوصانلوفریبا21
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
––––هفت روز––1401/12/061401/12/16606

غیبت بیش 

از ده درصد

خانیلیال22
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

اجاقی دوگاههسیدعمران23
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

باقریحسین1
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

کطولیمحمد2
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

زهرا3
خلیل پور 

علمداری

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

فوالدیسمانه4

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

میرکوعذرا5

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

معصومیمهدی6
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

مدرسیرضا7

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

فانیحسین8

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

ورکیانیحسین9

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

س
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ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان سمنان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



سوهانیفاطمه10
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

نورائیالهام11
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

خادمیمصطفی12
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

جعفریزهرا13
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

ترابیسید مجتبی14

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

هاشم زهیهوشنگ1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

ابوالحسن نزادمحمدرضا2
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

خزاعیمهدیه3
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

کیخامحمود4
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

مصلحمحسن5
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

میرشهرام6
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

معینی زادهصدیقه7

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

نژاد بندانیکبری8

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

آیت9
ساالریان 

نهبندانی شهر

غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

شاهوزائیپریسا10
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

اصغریاحمد11
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

نامجومهدی12
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



شه میری لجهعبدالغنی13

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

شاهوزائیپریسا14

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

میرشکارراحله15

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

معینی زادهصدیقه16
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

بلوچزهی پورعیسی17

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

عبدالزهیعبدالغفور18

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

معینی زادهمهدی19

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

شهدوستیکامبیز20
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

جعفر21
بهادرزهی ملک 

آبادی
ECU (1) خودرو پیشرفته

ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

شهدوستیکامبیز22
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
1401/12/131401/12/163030––––––––

موسی زهیمحمد رسول23
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––دو روز––1401/12/131401/12/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

ملیحه24
پیره سارانی 

سیستانی

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

میرشکارراحله25

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

شاهوزائیآمنه26
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

سارانیمرضیه27
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––



شاهوزائیحلیمه28
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

عنانیزینب29
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عاشوریعلی اصغر1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

گودرزیمهدی2
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

تاجیکیسمیرا3
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

آزمونگری مهارت محورصفائیانزهرا4
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورصابریمحمد5
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورحیدر پناهکورش6
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورغریبیعلی7
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورذرت کارحسین8
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوریوسفیسمیرا9
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضا خانیمحمد رضا10
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورزردشتمهدی11
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحسنیهادی12
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

کد دوره

نوع همکاری

تاریخ شروع

اجرا در 

استان

مالحظاتتاریخ پایان

1401اسفند ماه استان فارس

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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غیبتمرخصی



آزمونگری مهارت محورکریمیمهدی13
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورصابریحسن14
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوربخت آورمحمد15
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورپوالدیانخسرو16
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورابوالقاسمیپیمان17
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورغالمیعلیرضا18
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیفاطمه19
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورشاهسوندیمحمد جواد20
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورحسن نژادمحمدابراهیم21
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوریوسفیلیال22
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورکریمیعبداله23
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورسلحشورجمشید24
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورکارآزمامحمد رضا25
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوریزدان پناهلیال26
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحمدیدانش رضا27
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورزردشتغالمعباس28
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوریعقوبیمریم29
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محوردانشورزهره30
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

آزمونگری مهارت محورقائدیابراهیم31
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورمدنی قهفرخیمرضیه32
ITC-PD-

145
1401/11/301401/12/033030–––––––

حاجی زادهپریسا33

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

حسنیعاتفه34

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

کریمیمیترا35

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

مختاریمرضیه36

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

دهقانفاطمه37

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

سونیسکینه38

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

احمدیسارا39
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

رحیمیزیبا40
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

رضاییعلی41
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

زارعیمحمود42
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

عباسیکاظم43
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

مسعودیزهره44
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

حق پرستزین العابدین45
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

اجرا در 

استان



کریمیمهدی46
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

کنعانیاسماعیل47
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

کریمیمهدی48
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

کریمیمیترا49
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیسارا50
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارعیمحمود51
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورجوکارهادی52
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوراحمدیزهره53
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهبودیانسودابه54
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورسالکیسمیرا55
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورکرمانیسمیه56
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورحکمت شعاررضا57
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورابراهیمیمهدی58
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوربنائیسعیده59
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورعلیزاده سروستانیمحمد ابراهیم60
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورمرادی عملهچمران61
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورکشاورزیسید حسین62
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوررضاییعلی63
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورایمنعلیرضا64
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

اجرا در استان



آزمونگری مهارت محورغریب زادهمهدی65
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورمرتضائیهوشنگ66
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوربادروججالل67
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوررجبیمهسا68
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباسیکاظم69
ITC-PD-

145
–––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

آزمونگری مهارت محورفرهادنژادمحمد70
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرمنشمهدی71
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورپورباقرآرمین72
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورنیکنامحامد73
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محوراکبرزادهغالمعباس74
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورشهریورمحسن75
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورجاویدجهرمیمحمد حسین76
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورهوشمند سروستانیمحمد جواد77
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورنگین تاجیامید78
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

آزمونگری مهارت محورخوش نیت جهرمیوحید79
ITC-PD-

145
1401/12/061401/12/103030–––––––

باقریمعصومه80

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

عربزهرا81

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

دهقانفاطمه82
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

اجرا در استان



سونیسکینه83
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

شفیعیلیالسادات84
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

بهرامیانپریوش85
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

اسدیمحمد حسین86

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

صالحیذبیح اله87

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

یوسفیسمیرا88

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

ذرت کارحسین89
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

آزمونگری مهارت محوراسالمیداود90
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورالوندیمصطفی91
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

حسین92
ایزدشناس 

جهرمی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورپشنگهزهرا93
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورجمشیدیحسن94
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورجمشیدیصدیقه95
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورخادمیمجید96
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوردبیریالهام97
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورراستیانزهرا98
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوررحیم خانلیژیال99
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

اجرا در 

استان



عبدالخالق100
رضانژادفرد 

جهرمی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورزارعیان جهرمیعبدالعلی101
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورزردشتمحمد جواد102
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورشریعتی شیریهاجر103
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورصفریالهام104
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورعبدلیمهروش105
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورعیسائیعلیرضا106
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورفارسیعلی107
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورقربانیابوالفضل108
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

عبدالرسول109
قناعت پیشه 

سنانی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورقهرمانزادهعلیرضا110
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورکاظمی نیامصطفی111
ITC-PD-

145
–––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

آزمونگری مهارت محورکریمی نیامحمد صادق112
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورکنعانیاسماعیل113
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمردانیزهرا114
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمسعود فرزهرا115
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمسعودیزهره116
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمسعودیعبدالکریم117
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمشوشمحبوبه118
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورمیرقادریسید علیرضا119
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

عباسیاحمدرضا120
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

دلرحیم نژادحمید121

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

منیریمحمد رضا122

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

وفائی کنویسجاد123

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

فرهادیفاطمه124
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صفریمحمد1
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

رحمنیلیال2

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

مهرافشارعاطفه3
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

اسمعیلیرضا4
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

دیده بانمحمود5
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

کولرهای گازی اینورتریصفریمحمد6
ITC-IN-

171
1401/12/061401/12/093030––––––––

رحمنیلیال7
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

طاهر خانیبهنوش8
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

آقائیفاطمه9

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

کریماییتوران10

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

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

1401اسفند ماه استان قزوین

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



رحمنیلیال11

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

اصلی بیگیمصطفی12
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

نجف زادگانمحمد13
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

طاهرخانیمهدی14

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قاسمی واشوریاعظم1
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

سعیدیمرضیه2
- ترکیبی آنالین )پداگوژی

(آفالین

ITC-PD-

159
1401/12/061401/12/239090––––––––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

1401اسفند ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

مالحظات تاریخ شروع



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عزیزیشیدا1

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

عزیزیعطرین2

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

علیپورنسرین3

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

فرجیخرامان4

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

عزیزیعطرین5
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

تولید تراریومرحیمی نژادحیدر6
ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

جعفریکورش7
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فرخیهادی1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

نظم الدینیامیرعباس2
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

ستوده نژادملیحه3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

محدثه سادات4
اسالمی علی 

آبادی

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

بهناز5
قاسمخانی 

کوهبنانی

غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

محسنی تکلوجهان افروز6
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

بتول7
جعفری 

محمدآبادی

آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––

حسین8
حسنی کبوتر 

خانی

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

زین الدینیمهدیه9

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

کولرهای گازی اینورترینظم الدینیامیرعباس10
ITC-IN-

171
1401/12/061401/12/093030––––––––

متصدی زرندیبتول11

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

1401اسفند ماه استان کرمان

نام خانوادگینامردیف

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی



رشیدی ترشابریحانه12
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

اکرم13
بمانی پور صالح 

آباد

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
1401/12/061401/12/103030––––––––

ابوالفضل14
ابراهیمی نژاد 

شهدادی

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

مقبلیسعیده15

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

مهدی16
حسنی 

خورسندی
ECU (1) خودرو پیشرفته

ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093024––

یکروز 

تاخیر
––––موجه

تولید تراریوممعین الدینیهادی17
ITC-FO-

158
1401/12/061401/12/093030––––––––

آتش پنجهپیمان18

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

بنی اسدعلی19
آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

سلطانزادههادی20

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

کارگر راوریمحمود21

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

منصوری زرندیاحسان22
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

بهنام فرمهدی23
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
1401/12/131401/12/163030––––––––

سعیدسیدحسین24
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

نداف پورزرندیمحمد25
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
1401/12/131401/12/163030––––––––

مستعلی زادهمعصومه26

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––



صباغ زاده قصریاسماء27
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

سهیال28
اسالمی علی 

آبادی

غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

حاج غنینجمه29
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قاسمیفریبرز1
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

کولرهای گازی اینورتریبازانیهادی2
ITC-IN-

171
1401/12/061401/12/093030––––––––

جمالیژاله3

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

حیدریفرهمند4
طراحی وب با 

HTML5,CSS3

ITC-IT-

506
1401/12/061401/12/093030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUکریمیاسفندیار5
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUمحمدیفرزاد6
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

پیریمسعود7
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/12/061401/12/093030––––––––

مرادیبرهان8

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

رازقیآذر9
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

ایزانجعفر10
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

مهرجومهوش11
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

1401اسفند ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حاجتیحسین1
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

داورپناهریحانه2

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

هاشم3
رشیدی جهان 

آباد

رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103027–––

سه 

ساعت
––––

خشنواپیشهمهین4
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

دادفرثریا5
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

ظهرابی اصلفریبا6
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUتقوائی نیاسیداحسان اهلل7
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

(1) خودرو پیشرفته ECUموسوی مقاممصیب8
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

آزمونگری مهارت محوراوستادمنوچهر9
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهجتیبهمن10
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوربی نیازیعقوب11
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورپایگانمریم سادات12
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره
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مرخصی

اجرا در 

استان

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401اسفند ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آزمونگری مهارت محورتقوائی نیاسیداحسان اهلل13
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورجلیلی پورفاطمه14
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوردیبایی فرعالیه15
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورروانگردمحمد16
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورشنبدیعبدالرضا17
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورشیخ مموحمید18
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورعادلیراضیه19
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورعبدالخانیفریده20
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورعدالتی منشسکینه21
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورغریبفاطمه22
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورفرجامنگار23
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

پروانه24
کرمی چهاراه 

گشین
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورکمالیوحید25
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحمودیشهاب26
ITC-PD-

145
–––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

آزمونگری مهارت محورهمتیمهتاب27
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

آزمونگری مهارت محوروفاییمحسن28
ITC-PD-

145
1401/12/131401/12/163030–––––––

پورهاشمیساعد29
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

چهارده چریکژیال30
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

زینب31
شمشیری 

منصورخانی

غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

منصوریفرزاد1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

جمال لیوانیعظیمه2
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

عبدالهیمحترم3
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

فالحمهربانو4
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

هرندیحسنیه5
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

نقویمحسن6
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

کریمی رادمعصومه7
 )پرورش اردک در مزارع برنج

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

322
1401/12/061401/12/103030––––––––

پاویزناصر8
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

بادیفرشته9
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

جمال لیوانیعظیمه10
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

رحیمی النگیحکیمه خاتون11
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروع
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1401اسفند ماه استان گلستان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دشتبانمهدی1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

نجف پورسهیل2
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

نصیریحامد3
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

برومند خاجانیپروین4
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

سیده لیال5
جوادی 

نیاصومعه سرایی

- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

حاجی نژادلیدا6
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

سلیمانیژاله7
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

شاد فلک دهیمحدثه8
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

مصطفی پورلیال9
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

مهربان کلشتریسعید10
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401اسفند ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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محمدپورتسیهامیر11
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

لطفی خرشکیفردوس12
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

احمدیآمنه13
طراحی وب با 

HTML5,CSS3

ITC-IT-

506
1401/12/061401/12/093030––––––––

صبوری آزادامیر14

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

میثم15
حسن زاده مقدم 

بهدانی

 )پرورش اردک در مزارع برنج

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

322
1401/12/061401/12/103030––––––––

حقدوست شیرایهرضا16
 )پرورش اردک در مزارع برنج

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

322
1401/12/061401/12/103030––––––––

بخشیآیت اله17

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

دشتبانمهدی18

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

ندافیانمجتبی19
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

خانجانیزهره20
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

حیدریمرضیه21
غیر  )ساخت گل های چرمی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

505
1401/12/131401/12/163030––––––––

سعادت میر قدیمسیدتقی22
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
1401/12/131401/12/163030––––––––

خراسانی رادسیده فاطمه23
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تدینآزاده1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

خادمیطاهره2
 )(مقدماتی  )قلمزنی روی فلز 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

482
1401/11/301401/12/033030––––––––

خادمیزلیخا3

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

آذرگونمریم4
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

تدینآزاده5

پیاده سازی اینترنت اشیاء در 

- غیر حضوری  )شبیه ساز

(مجازی

ITC-IT-

1031
–––دو ساعتیک روز––1401/12/061401/12/103022

غیبت بیش 

از ده درصد

توکلیانمریم6

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––سه روز––1401/12/061401/12/10306

غیبت بیش 

از ده درصد

فالحوند چگنیعبداله7
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/12/061401/12/093030––––––––

نعمت اللهیهادی8
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

قاسمیمعصومه9
غیر  )(نگارگری  ) 1مینیاتور 

(مجازی- حضوری 

ITC-WO-

020
1401/12/061401/12/166060––––––––

امان اله نژادفردفرزانه10
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

1401اسفند ماه استان لرستان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسن پورمحمد1
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

خسروییوسف2
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

شاکری چمازیشعبان3
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

شمس امیریخسرو4
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

طاهریانسعید5
-غیر حضوری  )بازرسی آسانسور 

( مجازی 

ITC-PE-

220
1401/11/301401/12/033030––––––––

رضایی اوریمیحجت اله6
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

لوائینرمین7
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

اکبریاحسان8
 )تخصصی - پکیج شوفاژ دیواری

(شرکت بوتان

ITC-IN-

192
1401/11/301401/12/033030––––––––

شیرزادزهرا9

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

خدیجه10
میری متان 

کالیی

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
––––دو ساعت–––1401/11/301401/12/033028

وهاب زادهمهدی11
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

احبابی طبرستانیمریم12
آفات و بیماریهای درختان میوه 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

035
1401/11/301401/12/033030––––––––
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان مازندران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



شاه نوریسیدعلی13

قید  )طراحی جیگ و فیکسچر 

) با نرم افزار سالیدورک (و بند 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

170
1401/11/301401/12/033030––––––––

حبیبیناصر14
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
––––دو روز––1401/12/061401/12/103018

غیبت بیش 

از ده درصد

شمس امیریخسرو15
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

منصوری نیاسید صادق16
PLC-S7-1200مقدماتی ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

431
1401/12/061401/12/103030––––––––

طاهریانسعید17
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/12/061401/12/103030––––––––

عبدیمجتبی18
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

کولرهای گازی اینورتریاکبریاحسان19
ITC-IN-

171
1401/12/061401/12/093030––––––––

حشمتیمیثم20

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
–––دو ساعتدو روز––1401/12/061401/12/103016

غیبت بیش 

از ده درصد

شیرزادزهرا21

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

رقیه22
ابراهیمی 

کیاسری

رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

مهریماه23
صالحی 

مشهدسری

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
–––دو ساعتیک روز––1401/12/061401/12/103022

غیبت بیش 

از ده درصد

حسن دختاسماعیل24
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

شریفائی عربیحسین25
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

فتحیکریم26
غیر  ) انگلیسی2مکالمه شغلی 

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

572
1401/12/061401/12/103030––––––––

ساخت چاپگرهای سه بعدیباقریعباسعلی27
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––



ساخت چاپگرهای سه بعدیقاسم پورمهدی28
ITC-MA-

190
1401/12/061401/12/093030––––––––

زارعحمیدرضا29
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

شاه نوریسیدعلی30
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

صادق31
شیری پور 

کشتلی

 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

طاهریانسعید32
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

شمس امیریخسرو33
LOGO( مجازی - غیر حضوری

)

ITC-PE-

023
1401/12/131401/12/163030––––––––

حاجی زادهایمان34
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

سیداحمد35
طاهری 

بازیارخیلی

 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
1401/12/131401/12/163030––––––––

مهدی تبارتقی36
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––دو روز––1401/12/131401/12/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

جعفریانمعصومه37
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

حسن زادهعلیرضا38
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

وهاب زادهمهدی39
- غیر حضوری  )پرسکاری چوب 

(مجازی 

ITC-WO-

572
1401/12/131401/12/163030––––––––

مختاریمهناز40
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

عباسیمحمد رضا41
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

503
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

احبابی طبرستانیمریم42
غیر  )هرس درختان میوه

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

028/1
1401/12/131401/12/163030––––––––

جعفریعلیرضا43
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

44
سید جالل 

الدین
حسینی

غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



محمود جانلوثمره45
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عباسیمحمد1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

قاسمی پورمریم2
غیر  )نازک کاری زیورآالت چوبی

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

611
1401/11/301401/12/033030––––––––

عباسیمحمد3
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

عبداله4
غیاث آبادی 

فراهانی

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

اکبریمیثم5
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
––––دو ساعت–––1401/12/131401/12/163028

عباسیمحمد6
 )تفسیر فیلمهای رادیوگرافی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

065
–––دو ساعتیک روز––1401/12/131401/12/163022

غیبت بیش 

از ده درصد

غالمیانراضیه7
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

شاکریحامده8

 در علوم GPSکاربرد 

غیر  ) (پیشرفته)کشاورزی

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

118
1401/12/131401/12/163030––––––––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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ضو

 ح
ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان مرکزی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

وهابی نیاریلیال1

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

محمدیعایشه2

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

ذاکری نسبفاطمه3
غیر  ) مبانی مدیریت پروژه 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

307
1401/12/061401/12/103030––––––––

درویشیپیمان4

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

کمالیعلی اصغر5

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

محیا پورلریفیروزه6
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

شلوار دوزیاحمد کهنزهرا7
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیزارعی منوجانمهدیه8
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیشجاعی نودزسمانه9
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیصدرصفیه10
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیفقیهیسارا11
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

1401اسفند ماه استان هرمزگان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت
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سا
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 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

اجرا در استان



شلوار دوزیقیاثوندلیال12
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیمرادیسمیرا13
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیمرادی شهدادیزهرا14
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیمرتضوی سارمهماندانا15
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

شلوار دوزیمیری زادهزهرا16
ITC-SE-

213
1401/12/061401/12/103030–––––––

حیاتی جعفربیگیسعید17

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
––––یک روز––1401/12/131401/12/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

اجرا در استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شریفی تراباعظم1
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

شمسیعاطفه2
- غیر حضوری  )بازاریابی تلفنی 

(مجازی 

ITC-PD-

718
1401/11/301401/12/033030––––––––

آزادی منشطاهره3

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

امیدیاکرم4

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

بزرگنسرین5

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

سعیدی نژادشهال6

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

علی محمدیشهرزاد7

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

بیرامیمریم8

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

ترابیانپوران9

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

خلیلیعباس10

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/12/061401/12/103030––––––––

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
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401اسفند ماه استان همدان

نام خانوادگینامردیف



بزرگنسرین11

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

لطفیانمریم12

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

فریدنیامجید13

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

غیر  )(مقدماتی  ) 2016

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

324
––––دو ساعت–––1401/12/061401/12/103028

(1) خودرو پیشرفته ECUمجیدیرسول14
ITC-AT-

590
1401/12/061401/12/093030––––––––

کریمیاحمد15
 6تعمیرات گیربکس اتوماتیک

سرعته خودروهای هیونداوکیا

ITC-AT-

426
1401/12/061401/12/093030––––––––

فتحیان راسخعلی16

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

جمشیدی سحابغالمعلی17
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/12/131401/12/163030––––––––

بیرامیمریم18

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
––––سه روز––1401/12/131401/12/16306

غیبت بیش 

از ده درصد

تویسرکانیمهری19

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

سعیدی نژادشهال20

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

علی محمدیشهرزاد21

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

انصاریلعیا22
 )دست سازه های هنری بتونی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

517
1401/12/131401/12/163030––––––––

عزیزیمعصومه23
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/12/131401/12/163030––––––––

بهرامی مهرحمید24

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––



محمدیروح اله25

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

انصاریلعیا26
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––

شاکریاردشیر27
غیر حضوری  )گردشگری خالق 

(مجازی - 

ITC-HT-

022
1401/12/131401/12/163030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جاللیفاطمه1

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

راد منشعصمت2

الگوسازی ،  برش و دوخت یقه 

غیر  )مقدماتی - های حجمی

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

494
1401/11/301401/12/033030––––––––

زارع ده آبادیحلیمه3

 )الگوسازی و دوخت رامپر یا 

غیر حضوری ) دخترانه (سرهمی 

(مجازی - 

ITC-SE-

454
1401/11/301401/12/033030––––––––

حکیمی میبدیژاله4

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

زارع شاهیفاطمه5

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

صداقت پورلیال6

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

طباطبائیصدیقه7

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

محزون زادهسعیده8

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

طیبه9
محمدی 

احمدآبادی

الگوسازی و دوخت شومیز 

مجازی - غیر حضوری  )مجلسی 

)

ITC-SE-

443
1401/11/301401/12/033030––––––––

سلطان عطارزهره10
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

زهرا11
کاظمی پور 

هاشم آبادی

 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/11/301401/12/033030––––––––

نوع همکاری غیبت مرخصی

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

1401اسفند ماه  استان یزد

مالحظات تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



سلطان عطارزهره12

دوخت کیف آرایش ، جامدادی 

- غیر حضوری  )با انواع پارچه 

(مجازی 

ITC-SE-

434
1401/12/061401/12/103030––––––––

زارع خورمیزیاعظم13
رنگرزی طبیعی فرش دستبافت 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SD-

486
1401/12/061401/12/103030––––––––

رسائیاعظم14
غیر  )کاور دوز لوازم برقی  

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

354
1401/12/061401/12/103030––––––––

میرطبائیسیدمحمد15

آشنایی با آسانسور در 

غیر  ) (مقدماتی)ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

420
1401/12/061401/12/103030––––––––

مکتبیصدیقه16

الگوسازی و دوخت انواع 

- غیر حضوری  )نگهدارنده مو 

(مجازی 

ITC-SE-

468
1401/12/131401/12/163030––––––––

زارعاحمد17

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/12/131401/12/163030––––––––

اداره آموزش مرکز ملی تربیت مربی


