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اجلیزهرا1
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

طهماسبیاحمد2
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صمد زمینیرحیم3

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

نعمتی فردوحید4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

ابراهیم5
عباسی سیه 

جانی

مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
––P––دوساعت–––1401/03/071401/03/113028

عبدالهیقدرت6
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

نشاطپرویز7

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صفریحسن8
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

غفاریان ساالریزهرا9

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

باقرزادهبهناز10
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عطائی رادمهدی11

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خازینیبیتا12

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––
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مهدویجعفر13

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

احبابمریم14
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شیوا15
جلیلی 

فیروزساالر

غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

صفریحسن16

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سمائی زرنقمسلم17
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

پرورش هیدروپونیک گل رزباالییمحسن18
ITC-FO-

068
––P–––دو ساعت–1401/03/211401/03/253028

نیلوفر19
حسینی پسته 

بگلو
پرورش هیدروپونیک گل رز

ITC-FO-

068
––P–––دو ساعت–1401/03/211401/03/253028

پرورش هیدروپونیک گل رزخلیل پوراسبقجواد20
ITC-FO-

068
1401/03/211401/03/253030–––––P––

پرورش هیدروپونیک گل رزدده زادهعبداله21
ITC-FO-

068
1401/03/211401/03/253030–––––P––

پرورش هیدروپونیک گل رزسپهریبهزاد22
ITC-FO-

068
1401/03/211401/03/253030–––––P––

پرورش هیدروپونیک گل رزشفاعتی ممقانیقاسم23
ITC-FO-

068
1401/03/211401/03/253030–––––P––

پرورش هیدروپونیک گل رزشهبازیامیر24
ITC-FO-

068
––P–––دو ساعت–1401/03/211401/03/253028

ابراهیم25
عباسی سیه 

جانی
پرورش هیدروپونیک گل رز

ITC-FO-

068
–P––––دو ساعت–1401/03/211401/03/253028

پرورش هیدروپونیک گل رزرنجبراسکوئیحسن26
ITC-FO-

068
1401/03/211401/03/253030–––––P––

اجرای سقف کاذب کنافقهرمانپورمهدی27
ITC-UB-

449/1
1401/03/231401/03/251616–––––P–––

خازینیبیتا28

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––
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فرضعلیزادهبابک29

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 کریمیکریم30

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نوروززادعذرا31

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نامدار عربشاهاصغر32

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

تقی پورپریسا33
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
––P–سه ساعت–––1401/03/281401/04/013027

جیگاری اصلآذر34
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––––P

غفاری گاوگانیفریبا35
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––––P

فخیم قنبرزادهپرستو36
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––––P

قاعدیلعیا37
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––P––

مهائیعفت38
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––P––

نویدسهیال39
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
1401/03/281401/04/013030–––––––P

عبادیآمنه40
- الگوساز و دوخت کت و پالتو 

متد متریک

ITC-SE-

120/1
–دو ساعت–1401/03/281401/04/013020

هشت 

ساعت
–––P

غیبت بیش از 

اجرا  )ده درصد

(در استان

جهان سریولی41
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

تشهدجمالسپیده42
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030––––––P––

شمع سازمحمدرضا43

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



رادآرزو44

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

طالب نژادداود45
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
–––P–سه ساعت–––1401/03/281401/04/013027

عبدالهیقدرت46
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

کریمینجف47
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مهران48
عسکرزاده 

صوفیانی
هیدرولیک کاربردی

ITC-AT-

634
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

برزگریحسین49
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

زندییوسف50
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

روشنیعلی51

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

سهیلی اذراسالم52
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صمیمیولی1
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

ابراهمیانحسین2
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

چهل تکه دوزی پیشرفتهاکبری مجدگیسو3
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––––P

چهل تکه دوزی پیشرفتهآهنی آذرفریبا4
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهآیرمپروانه5
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهپارسانیامعصومه6
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهتقی پورزهرا7
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهخسروزادمرضیه8
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––––P

چهل تکه دوزی پیشرفتهرحمان نژادنشمیل9
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهطالبیرعنا10
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––––P

چهل تکه دوزی پیشرفتهقدیری بندسعیده11
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهمحمدپورشلیر12
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––
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چهل تکه دوزی پیشرفتهنعمتی تومتریپریسا13
ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

مینا14
نعمتی دیزج 

تکیه
چهل تکه دوزی پیشرفته

ITC-SE-

187/1
1401/03/071401/03/113030–––––P––

چهل تکه دوزی پیشرفتهقربانیناهیده15
ITC-SE-

187/1
P––––سه روز––1401/03/071401/03/113012

چهل تکه دوزی پیشرفتهمرادیشهین16
ITC-SE-

187/1
P––––یک روز––1401/03/071401/03/113024

چراغ پورلیال17

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-IT-

811
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فرزانهیاشار18
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکپناهدوستمولود19
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکحاجی زادشهال20
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

افتخاریداود21

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

علی22
حسین زاده 

ماکویی

غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شکریابراهیم23
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

میریوسفیمیریوسف24
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

الهیاری تکانتپهمحمد رضا25

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خلیل لویاسین26

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نجفی تک آغاجآرش27

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خوشوقتهیمن28
خانه هوشمند بر اساس 

(پیشرفته)KNXپروتکل

ITC-PE-

232
1401/03/211401/03/243030–––––P–––
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مولودیانامیر29

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

پاک نژادجعفر30

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تنیدهمجتبی31

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نازکدوزی به روش فرانسویاکبری مجدگیسو32
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویآهنی آذرفریبا33
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نازکدوزی به روش فرانسویآیرمپروانه34
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نازکدوزی به روش فرانسویپیروزی فردسمیه35
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نازکدوزی به روش فرانسویتقی پورزهرا36
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویتمرزادهعایشه37
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویجهانبخشآرزو38
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویخدادادشهین39
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویخسروزادمرضیه40
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویرضائی بالوندا41
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویصفرپورفاطمه42
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویطالبیرعنا43
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویقدیری بندسعیده44
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نازکدوزی به روش فرانسویمرادیشهین45
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



نازکدوزی به روش فرانسویموالئی جمال آبادرقیه46
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسوینعمتی تومتریپریسا47
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نازکدوزی به روش فرانسوینوروزی آذرلیال48
ITC-SE-

186/1
1401/03/211401/03/253030–––––––P

اعظم49
کبوتری کهنه 

شهری

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رجبیکژال50
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

بهروزیالمیرا51

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تولید میوه های خشکابراهیمیامیر52
ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P––

سعید53
بداقی حسین 

آبادی
تولید میوه های خشک

ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P––

حسن نژادامیر54
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

شکریابراهیم55
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

صالحی رادسلیمان56
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

عباسیجبرئیل57
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

وصالیمهدی58
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

 مهدی اخگرآسیه59

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

سید علویمحمود60

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیحسن نژادامیر61
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

اجرا در 

استان کرمان



کریمیعلی62

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

لطیف پورعمر63

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

چراغ پورلیال64
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار امیرحسینیجمیل65
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

مسعودنیااسماعیل66

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

دهقان هزه جانابوطالب67
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

(1) خودرو پیشرفته ECUحسن پورصالح الدین68
ITC-AT-

590
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUعمرانیتوحید69
ITC-AT-

590
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی خلیلیمیکائیل70
ITC-FO-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی سرافرازجمال71
ITC-FO-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

علی72
حسین زاده 

ماکویی

- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

میریوسفیمیریوسف73
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––
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اسدالهیولی1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

محمدیبهروز2

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P–دو ساعتیک روز––1401/03/071401/03/113022

غیبت بیش 

از ده درصد

صالح زادهمجید3
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

غفارزاده عوریناهید4
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حیدریاحمد5
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قاسم زادهحسین6
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

نصیریجواد7

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
–––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

باباییزهرا8
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
––P––سه روز––1401/03/071401/03/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

فرهودی زادهعوض9
خانه هوشمند بر اساس 

(پیشرفته)KNXپروتکل

ITC-PE-

232
1401/03/211401/03/243030–––––P–––

شجاعیمطلب10
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
––P––یک روز––1401/03/211401/03/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

حسن زاده نمینسمیه11
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان اردبیل

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



فرچ پورزهرا12
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رحمانی گرمیراضیه13
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

پناهپورحبیب اله14
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیغفارزاده عوریناهید15
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

حسن زاده نمینسمیه16

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

حیدریاحمد17
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
––P–چهارساعتدو روز––1401/03/281401/04/013010

غیبت بیش 

از ده درصد

قاسم زادهحسین18
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
––P–دو ساعتیک روز––1401/03/281401/04/013022

غیبت بیش 

از ده درصد
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توکلی گارماسهاحسان1
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

زمان وزیریامیر2
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/03/071401/03/103030––––P––––

اکبریفرشته3
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلمانیان سجزئیمعصومه4
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلیمانیاشرف5
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

تقوائی  جلفائیاسداله6
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مالک نهتانیسعید7
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

دولت آبادی آرانیسید میثم8
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلطانیمهناز9
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کریمیفریبا10
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عاملینسترن11
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/07نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

1401خرداد ماه استان اصفهان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



اکبرپوریمرضیه12

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فتاحیزهرا13

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کاظمی  قهفرخینسیم السادات14

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030––––––P––

نمدیان مجردنرگس15

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کاظمیعلی16

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکحسینی دارانیفریبا17
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

کشاورزی ارگانیکرجب زادهفریبا18
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

کشاورزی ارگانیکمحمدی سیچانیمهشید19
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

سلطانیحسنعلی20
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عبداله زادهحسین21
خانه هوشمند بر اساس 

(پیشرفته)KNXپروتکل

ITC-PE-

232
1401/03/211401/03/243030–––––P–––

اربابیمرضیه22

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

جشنیطیبه23

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خبازیگانه کاشانیحمیده24

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



یاوریناهید25
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رفیعی  دهاقانیمریم26
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030––––––P––

زمانی بروجنینرجس27
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030––––––P––

نواب منشجواد28
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رضاییعوض29

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

فریورمریم30

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

کاویانی آرانیعلیرضا31

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رحمتیمژگان32
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
–P–––دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

 رضاییفرشته33

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 روانجیفاطمه34

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیفرهمندیانروح اله35
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

پیروی بادیکاظم36

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار بهیارمهدی37
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––



مرادیمهین38
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

جزینیافشین39

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

موسویصدیقه سادات40

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

زارعیعلیرضا41
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
1401/03/281401/04/013030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

جاللیجاوید42
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

صادقیحسین43
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سلطانی صحتداود1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حسینقلی زادهعلیرضا2
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

دهنویمحمود3
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکشجاعیزینب4
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکشکوری فرفرشاد5
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکصاحب فصولیسعید6
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

بخشیمهرداد7

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ابراهیمیجعفر8
خانه هوشمند بر اساس 

(پیشرفته)KNXپروتکل

ITC-PE-

232
1401/03/211401/03/243030–––––P–––

زمان زادمینا9
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

کالنتریزهرا10
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان البرز

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کولیوندبابک1
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

حیدربیگیلیلی2
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صیدکرمیافسانه3
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

نرگسیفرزاد4
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مرادیمراد5

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مرادیندا6

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نظرزادهاقبال7

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

کارگرپروین8
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

لطفی کارمرضیه9
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

عسگریزهرا10

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان ایالم

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



نرگسیفرزاد11

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

غالمیحمیدرضا12
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیرستمینوروز13
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

محمدجواد14
خسروی 

چقاماهی
+Aتکنیسین فنی سخت افزار 

ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

قنبریزینب15
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

غالمیفرهاد16

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

احمدیان ماژِنمهناز17
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ایزدیلیال1
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سراجی زادهسارا2
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عبدعلیمجید3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکزاهدی فرگلبهار4
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

اجرا در 

استان 

اصفهان

خضری خواجهحسین5
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شیخ نصریعبدالمحمد6
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

علی پورمحمد7
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حیات داودیصغری8
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

سراجیحمیده9
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

تنگستانیمحمد10

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

اجرا در 

استان فارس

نوع همکاری

مالحظات

1401خرداد ماه استان بوشهر

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



دهقانیحیدر11

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شحنهداراب12

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

بی بکیعبدالرضا13
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030––––––P––

حاجیانعلی اکبر14
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافجاللیانمریم15
ITC-UB-

449/1
1401/03/231401/03/251616––––––P––

حیات داودیصغری16

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

سراجیحمیده17
تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/تمرین روشها و فنون

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

سراجی زادهکبری18
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مزروعی سبدانیمهشید19
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

بستان کللیعلیرضا20

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

داودیرقیه21

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030––––––P––

عسکری صبیسعد22

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030––––––P––

خضری خواجهحسین23

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اجرا در 

استان فارس



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مسافریمحمد رضا1
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فرخیمحسن2
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زالیمحسن3

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از  ده درصد

توکلی طرقیخدیجه4
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
––P–دو ساعتدو روز––1401/03/071401/03/113012

غیبت بیش 

از  ده درصد

نیک نیارقیه5
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
––P––سه روز––1401/03/071401/03/113012

غیبت بیش 

از  ده درصد

کوکبیحمیده6

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سارانیامیر7
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

مرادیذوالفقار8
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکنیکجوپیوند9
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کوکبیحمیده10
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مریدشاهرخ رضا11
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمدیلیال12
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
–––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

س
ال
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در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان تهران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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را
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ت

عا
سا



دلقندیحمیدرضا13

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

کریمیحمیدرضا14

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

دوستیپرویز15
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حسینیآزاده16
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نیکجوپیوند17
 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture )

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

جبلهعلی اکبر18
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
––P––یک روز––1401/03/281401/04/013024

غیبت بیش 

از  ده درصد

عبدالوندعلیرضا19
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
––P––یک روز––1401/03/281401/04/013024

غیبت بیش 

از  ده درصد

 دلقندیحمیدرضا20

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه21
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P––یک روز––1401/03/281401/04/013024

غیبت بیش 

از  ده درصد

صنیعیرایناک22
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

دوستیپرویز23

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

کلبادی نژادحسینعلی24

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



قاسم پورلیال25
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

کوکبیحمیده26

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ابوالفضل27
مهمان نواز 

شیجانی

گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

بهزادیمرجان28

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نرگس29
علی مردانی شهر 

بابکی

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اسماعیلیغالمرضا30
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فتاحی میالسیحبیب1
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

اصغر2
عیدی زاده 

ممسنی
کشاورزی ارگانیک

ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

اجرا در 

استان 

اصفهان

صادقیسمانه3
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

جعفریطیبه4
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیابوطالبیحانیه5
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیادیمسمیه6
ITC-PD-

159
––––P–یک روز––1401/03/281401/04/159084

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیخلیلی مفردداود7
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090–––––P–––

فریبا8
اسداللهی 

دهکردی

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکبری بنیثریا9
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مشفقیرضا1
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

مشفقیمهرداد2
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

خداوردیعباس3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فنودیوحید4
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کوشه ایسیدابوالفضل5
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

اسماعیلیقاسم6
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فنودیوحید7

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
–––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

محمد نژادطاهره8
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

کاظم زادهمجید9
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

فرشادمهدی10

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



سالکیامیر11

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار میریفاطمه12
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

دالکهسکینه13

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اکبرآبادیامیرحسین1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

پاکدلمهدی2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

تعظیمیمجتبی3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

جهانگیر کاخکیمهدی4
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

دامن گیریسعید5
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

دانش بیانعلی6
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

رجائیحسین7
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

فرازمندیمحسن8
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

قربانیمجید9
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

گلزارنیامجتبی10
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

1401خرداد ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



مجید11
محدثی عبدل 

آبادی

آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

محمدی اکبریهاشم12
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

برق

ITC-PE-

231
1401/03/071401/03/114040–––––P––

شریفیزهرا13
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عبدیراضیه14
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

هاشمیحلیمه15
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

یوسفی آریانیزهرا16
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رضوی رادشادی17
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
––P––دو روز––1401/03/071401/03/113018

غیبت بیش 

از ده درصد

رضوی فردعباس18
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صدیقیسمیه19
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مژگان20
پیله ور وطن 

دوست

- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

غالمی طرقبهمهدی21
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سنچولی ثانیحسین22
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شاهرودیانصالح23
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حسن پوراحسان24
ایستگاه های کنترل مرکزی و 

پمپاژ در آبیاری قطره ای

ITC-FO-

132
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

محمدی مقدمحسین25
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زمانیجواد26

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



سلیمانیمهدی27

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رجبیانمهدی28
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
–––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

محمد صادق29
ابراهیمی 

سردشت

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

دامن گیریسعیده30

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رادفرمسعود31

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سروئی اصفهانیغالمرضا32

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

قربانیمجید33

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ساری زادهسیدحمید34

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مهریزهرا35

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

میرجلیلیامین36

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمدی مقدمحسین37
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
––P––سه روز––1401/03/211401/03/253012

غیبت بیش 

از ده درصد



سیما38
تیموری حفیظ 

آبادی

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

عامریمهری39
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

محمدرضازادهاعظم40
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سهرابیمرضیه41
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030––––––P––

صفائیآذر42

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

بیاتیعلیرضا43
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شاهرودیانصالح44
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

طبسیسیدمهدی45
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سلیمانی مقدمجواد46

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ملکیان نیشابوریعلی اصغر47

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شوقی الئینبهمن48
 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture )

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

بنائیانعلی49
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

ثقفی نیکعلی50
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––––P––

سرابندیالیاس51
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––––P––



عطارگلمکانیحمید52
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

عراقیزیبا53

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

پورمحسنیخلیل54

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیبنائیانعلی55
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیمیر جلیلیامین56
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

انتظاریرسول57
بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level II

ITC-WE-

056/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عادلی بهارجواد58

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ساالری ایوریزهرا59
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

واحدیسید رضا60

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

لطفیسمیه61
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
–––P–دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

مرتضی62
ثابت کوشکی 

نیان

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

حیاتیمحمد63
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

علیزادهحاتم1

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

هاشمیسید علی2
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حسین آبادیحسن3

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رحیمیاحمد4
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

همای رضویامین5
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمد تقی پورحمیده6
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

برزگرمهدی7
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رمضانیاحمد8
 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture )

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

همای رضویامین9
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

ارغوانمینا10

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عبدیمحسن11
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

س
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ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان خراسان شمالی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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ت

عا
سا



فرخی فریمانمرضیه12
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

غوابشیمحمد1
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
––––Pسه ساعت–––1401/03/071401/03/103027

رستگارنگین2
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

غالمیعبدالرضا3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عاشوری مفردوهب4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P––دو روز––1401/03/071401/03/113018

غیبت بیش 

از ده درصد

حاتمی منجزیسودابه5
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
–P–––دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

عبادیفاطمه6
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

موسی زادهلیال7
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قیصریمسعود8

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-IT-

811
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

بقولیراضیه9

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدالهیافسانه10
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان خوزستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کریمی کلگهطوبی11
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رزم آورروح اله12

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شاکریامین13

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مردان خلطهعلی14

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

معلمیانمهدی15
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قنواتیامین16

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

آراستهحمیده17
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

بیاتمنظر18
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

عبدالهیافسانه19
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

دانش پرورحمید20

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نفر سفید دشتیالهام21

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیرایگانرضا22
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیشفیعیفاطمه23
ITC-PD-

159
P–––

غیبت بیش 

از ده درصد

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیلکیصغری24
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/31نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیمومنیراضیه25
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

بیاتمنظر26
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

عبادیفاطمه27
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

موسویالهه28

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

باهرانآناهیتا29

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

(1) خودرو پیشرفته ECUپویان فرباقر30
ITC-AT-

590
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

قیصریمسعود31

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

سیاهی خلفصغری32
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رضاییعلیرضا1
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

دوستانیرامین2

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P–دو ساعتیک روز––1401/03/071401/03/113022

غیبت بیش 

از ده ردصد

طاهریمیثم3

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P–دو ساعتیک روز––1401/03/071401/03/113022

غیبت بیش 

از ده ردصد

قزلباشحسین4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عزیزیمهناز5
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
–––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

معروفخانیخدیجه6
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده ردصد

خاتمیوحید7
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030––––––P––

حیدریپیام8

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

دشتکیرحیم9

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نظریعلی10

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نصیری وطنمریم11
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

س
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 ک
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ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان زنجان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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عزیزیمهناز12
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

معروفخانیخدیجه13
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سلطانیلیال14

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خاتمیوحید15
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030––––––P––

امینیسیدعلی16
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

هاشمیسیدغالمرضا17
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
–––P–دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیخاتمیوحید18
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژینصیریزهرا19
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیبازرگانفرزاد20
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیمنصوریفاطمه21
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

قزلباشحسین22
بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level II

ITC-WE-

056/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اوجاقلوسکینه23
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

بهرامی رادنادر24
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUمسلمیعلی25
ITC-AT-

590
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی مقصودیمونا26
ITC-FO-

202
1401/03/281401/04/013030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عرب احمدیانیسه1
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صفائی پورناهید2

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-IT-

811
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مجدحامد3
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P––

ابراهیمیمحسن4
ایستگاه های کنترل مرکزی و 

پمپاژ در آبیاری قطره ای

ITC-FO-

132
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکحسنیعادله5
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکموسائی نژادآزاده6
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

اجرا در 

استان 

اصفهان

ترابیسید مجتبی7

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قوشچیانحامد8

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

خوریانیانعلیرضا9

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمودیانسارا10
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان سمنان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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ت

عا
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قربانی امیرآبادمعصومه11

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شفقیسمیه12
 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture )

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شوقیمحمد رضا13
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مغنی دامغانیفرشته14
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیمیرحاجسمیه15
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

مجدفاطمه16
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پیریابراهیم1
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/03/071401/03/103030––––P––––

کمحاجی امان2
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
–––P–سه ساعت–––1401/03/071401/03/103027

شهدوستیکامبیز3
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کریم سنچولیمحمد4
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

کیخامحمد5
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

ابوالحسنیمحمود6

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

ITC-IT-

811
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

معمر بامریمعصومه7
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
–––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

گرگیچیوسف8

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
––P–دو روزیک روز––1401/03/071401/03/113022

غیبت بیش 

از ده درصد

برخوردارعلی9
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

برهانزهیاکبر10
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

پودینهحسین11
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

1401خرداد ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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خانی ادیمیسلطانعلی12
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

صمیمیحامد13
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

سارانیپرویز14
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

فقیر مقدم کهخاحسین15
ایستگاه های کنترل مرکزی و 

پمپاژ در آبیاری قطره ای

ITC-FO-

132
–––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/103028

نوری صادقنعمت اله16
ایستگاه های کنترل مرکزی و 

پمپاژ در آبیاری قطره ای

ITC-FO-

132
–––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/103028

برآهوئیعلیرضا17

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

پیریابراهیم18
خانه هوشمند بر اساس 

(پیشرفته)KNXپروتکل

ITC-PE-

232
1401/03/211401/03/243030–––––P–––

شهرکیفهیمه19
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نوری صادقنعمت اله20
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

آیت21
ساالریان 

نهبندانی شهر

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شاهوزائیپریسا22
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شاهوزائیآمنه23
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

معمر بامریمعصومه24
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

توان پورمریم25

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ریگیر ابعه26

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––



نورزائیراضیه27

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

روشهای ارائه مطلببرخوردارعلی28
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبپودینهحسین29
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبپورعلیمحسن30
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبخراسانیعلی31
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبریگی الدزفرشاد32
ITC-AV-

204
–––Pدو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

روشهای ارائه مطلبسارانیپرویز33
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030–––––P––

روشهای ارائه مطلبسردارشهرکیرضا34
ITC-AV-

204
–––Pدو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

روشهای ارائه مطلبشیرزائیشهرام35
ITC-AV-

204
–––Pدو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

روشهای ارائه مطلبصمیمیحامد36
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبعباسی مقدمرضا37
ITC-AV-

204
–––Pدو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

روشهای ارائه مطلبفقیر مقدم کهخاحسین38
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبکیخامحمود39
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

روشهای ارائه مطلبمیرعلی40
ITC-AV-

204
1401/03/211401/03/253030––––P–––

گرگیچیوسف41

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
––P––یک روز––1401/03/211401/03/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

خانی ادیمیسلطانعلی42
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

پورعلیمحسن43

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
––P––سه روز––1401/03/281401/04/013012

غیبت بیش 

از ده درصد

اجرا در 

استان



کمحاجی امان44
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 ابوالحسنیمحمود45

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 خزائیمهدیه46

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیحکمتیعلیرضا47
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090–––––P–––

سرگزیعلیرضا48
بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level II

ITC-WE-

056/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار پارساطیبه49
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار عبدالزهیعبدالغفور50
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار محمودی رادحامد51
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار نخ زری مقدمسمیه52
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار نوریاسماعیل53
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

سمیه54
میری مقدم 

کلوخی

 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نوری صادقنعمت اله55

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

شاهوزائیآمنه56

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

شهرکیفهیمه57

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

هیدرولیک کاربردیخانی ادیمیسلطانعلی58
ITC-AT-

634
–––P–دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شهریورمحسن1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

روشناصغر2
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

میرقادریسید علیرضا3
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

پورسعیدمحسن4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زردشتغالمعباس5

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زردشتمهدی6

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مجدسعیده7

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

توکلیحمید8
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

جعفریامیر9
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030––––P––––

هادی10
زمانی وکیل 

آبادی

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سعادت خواهمرتضی11

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع
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1401خرداد ماه استان فارس

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ناظمیعلی12

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

اکبرزادهغالمعباس13
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلحشورجمشید14
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مؤذنیقاسم15
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزی ارگانیکساداتسید شریف16
ITC-FO-

255
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش از 

اجرا )ده درصد

در استان 

(اصفهان

غفاریعلی حسین17

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

دولتخواهاحمد18

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر19

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

بنائیسعیده20
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمد ابراهیم21
علیزاده 

سروستانی

غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مقامیعصمت22
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

کوشکیمحمدمیالد23
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
––P–دو ساعتیک روز––1401/03/071401/03/249082

اله دادیصادق24
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

ظل انوارمهدی25
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

ضیایی نژادآمنه26
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

اجرا در 

استان



شقایقسمیه27
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

اردالیمحمدرضا28
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

جوانبختخاطره29
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

حبیبیفاطمه30
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

نگین تاجیامید31
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

دارابیداریوش32
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

کرمانیسمیه33
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

پرچمیرضا34
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

حبیبیفرامرز35
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

احمدیاحسان36

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

برامکیاصغر37

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مسعودیحسین38
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

احمدزادهراضیه39

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سارانیریحانه40

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

غالمیهاشم41

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرا در 

استان



غالمی شهرآبادیجلیل42

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اکبرینجمیه43
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030––––––P––

عباسیاحمدرضا44
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اکبرزادهغالمعباس45
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

گوهری پورفردمهناز46

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 ایرانمنشسمانه47

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

احمدزادهراضیه48

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مقامیعصمت49

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

کوشکیمحمدمیالد50

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

اله دادیصادق51

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

ظل انوارمهدی52

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

ضیایی نژادآمنه53

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

اجرا در 

استان



شقایقسمیه54

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

اردالیمحمدرضا55

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

جوانبختخاطره56

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

حبیبیفاطمه57

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

نگین تاجیامید58

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

دارابیداریوش59

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

کرمانیسمیه60

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

پرچمیرضا61

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

حبیبیفرامرز62

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

محمد ابراهیم63
علیزاده 

سروستانی
(مجازی- غیرحضوری )پداگوژی

ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

خلیفهاصغر64

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر65

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

احمدیاحسان66
بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level II

ITC-WE-

056/1
––P––یک روز––1401/03/281401/04/013024

غیبت بیش 

از ده درصد

اجرا در 

استان



برامکیاصغر67
بازرسی جوش بروش التراسونیک 

Level II

ITC-WE-

056/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

غالمیهاشم68
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مستفیضیاعظم69
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P–دو ساعتدو روز––1401/03/281401/04/013016

غیبت بیش 

از ده درصد

مدنی قهفرخیمرضیه70
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

احمدیسارا71

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

پورسعیدمحسن72

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مؤذنیاعظم73

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکبرینجمیه74
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030––––––P––

ایمنعلیرضا75
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

غفاریعلی حسین76

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

قاسمیمحسن77
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

جعفریامیر78
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

زارعیان جهرمیعبدالعلی79
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
––P––دو روز––1401/03/281401/04/013018

غیبت بیش 

از ده درصد

(پیشرفته)طب سنتی شریعتی شیریهاجر80
ITC-FO-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



صابریمحمد81
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فرجادفرزانه1

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
––P––دو روز––1401/03/071401/03/113018

غیبت بیش 

از ده درصد

ناطقمریم2
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

خسرونژادعلی3
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

فروغیامیر4
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

مطهری نیامحمدعلی5
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

اصلی بیگیمصطفی6
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

طاهرخانیمهدی7

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مقدمکریم8

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

ناطقمریم9
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

علیرضا10
رنجکش 

قصابسرایی

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

فرجادفرزانه11
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
––P––یک روز––1401/03/211401/03/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان قزوین

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



خدابندهزینت12
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رحمنیروح اله13

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نجف زادگانمحمد14
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

طاهرخانیعلی15
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

طاهرخانینادر16
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار کرمیخدیجه17
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار مافیسمیرا18
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار مناهجیفهیمه19
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

صباغ چینمینا20
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رحمانیامید21
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

کشاورز معتمدیمهدی22
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

قنبریمحمد23
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ارزنینحسین1
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

ایمانیطاهره2
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––سه ساعت–––1401/03/211401/03/253027

تجویدیانمهتاب3
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

توانااسراء4
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
1401/03/211401/03/253030–––––––P

جاویدعطیه سادات5
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

حبیبیامیرحسین6
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––سه ساعت–––1401/03/211401/03/253027

صادقیمحمدرضا7
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

غیاث آبادیسیمین8
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
1401/03/211401/03/253030–––––––P

گائینیمحمد9
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––سه ساعت–––1401/03/211401/03/253027

گزاوندیعلی10
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
1401/03/211401/03/253030–––––––P

محمدیفاطمه سادات11
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
1401/03/211401/03/253030–––––––P

ذاکردهنویزهرا12
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

اجرا در 

استان

مالحظات

1401خرداد ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی



کامرانیدانیال13
نرم افزار پرتئوس 

(پیشرفته)کاربردی

ITC-EL-

543
P–––ده ساعت–––1401/03/211401/03/253020

غیبت بیش از 

اجرا )ده درصد

(در استان

تجویدیانمهتاب14

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

حبیبیامیرحسین15

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––سه ساعت–––1401/03/281401/04/013027

ذاکر دهنویزهرا16

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/03/281401/04/013030–––––––P

صادقیمحمدرضا17

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

غیاث آبادیسیمین18

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/03/281401/04/013030–––––––P

جاویدعطیه سادات19

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

گزاوندیعلی20

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/03/281401/04/013030–––––––P

گائینیمحمد21

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/03/281401/04/013014–––

شانزده 

ساعت
–––P

ارزنینحسین22

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P––––چهارروز––1401/03/281401/04/01306

ایمانیطاهره23

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––شش ساعتسه روز––1401/03/281401/04/01306

توانااسراء24

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
P–––شش ساعتدو روز––1401/03/281401/04/013012

علئیابراهیم25
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-EL-

939/0
1401/03/281401/04/013030–––––––P

نیکوکالم بلبلناصر26
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

غیبت بیش از 

اجرا )ده درصد

(در استان



احمدلوعلی اکبر27
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

رضالوقاسم28
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

رحیمیمصطفی29
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

اسفیجانیمیثم30
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

امینیانعبداله31
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

اخوان ارمکیحسین32
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

رحیمیفخرالدین33
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P

نوروزیافشین34
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/03/211401/03/313030–––––––P



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نامورفردین1
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

محمدیکاوه2

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عزیزیشیدا3
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زندیبها الدین4
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

بهرامی تپه بورسیده  ثریا5
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

جعفریکورش6
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حسین پناهیتوفیق7
موتور  -2مولد قدرت تخصصی 

ملی

ITC-AT-

332
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیویسیعبداهلل8
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار سیدیآرزو9
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

اسدیوسط10
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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سا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

محبوبه1
ابراهیمی 

کوهبنانی

غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

پور گلزاریمهدی2
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رئیسی آهواناکبر3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قاسمیامین4
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

ایزدی کموئیسکینه5
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صباغ زاده قصریاسماء6
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

غالمی پورزهراسادات7
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

دهقانی سلطانیعباس8
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حسیبیملیحه9

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

هاشمی نژادروح اله10
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

زین الدینیمهدیه11
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مالحظات

1401خرداد ماه استان کرمان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



شهابی نژادمحسن12
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مسعودیاحمد13

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمد رضا14
اسمعیلی 

پورکرمانی

- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
––P–

غیبت بیش 

از ده درصد

اکبرزاده ایران پوراسمعیل15
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رزمگهحسین16
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
––P––

حسیبیملیحه17
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خواجوئی گوکیملیحه18
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

علیزاده حتکنیزهرا19
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حسین زادهمحمدجواد20
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رفیعی سربیژنمیثم21

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

هاشمی نژادروح اله22

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
––P––سه روز––1401/03/211401/03/253012

غیبت بیش 

از ده درصد

نجمه23
خواجه حسنی 

رابری

اجرا در  )تولید میوه های خشک 

(استان کرمان

ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

فرخیهادی24
اجرا در  )تولید میوه های خشک 

(استان کرمان

ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

امیریانعظیم25
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/21نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/21نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



متحدینراضیه26

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 حسیبیملیحه27

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 صرافی نژاداشکان28

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیسلطانی نژادسهیال29
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

عصمت30
فرامرزپور 

دارزینی
(مجازی- غیرحضوری )پداگوژی

ITC-PD-

159
P–––

غیبت بیش 

از ده درصد

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیمهدیخانیصدیقه31
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

پور گلزاریمهدی32

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

موسائیسیمیندخت33
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

شریفیسعیده34
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

علیزادهفاطمه35

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رشیدی زرندیسمیه36

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

فریبا37
صفری 

جعفرآبادی

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عربپور داهوئیبتول38

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل39
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته 8به مدت1401/03/31 لغایت 1401/03/30نامبرده فقط در تاریخ  

ادامه دوره شرکت ننموده است



زین الدینیمهدیه40
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

امیریانعظیم41
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حیدریفرهمند1
کنترل موتورهای الکتریکی با 

میکروکنترلر

ITC-EL-

544
1401/03/071401/03/103030–––––––P–

حیدریبهار2
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/03/071401/03/103030–––––––P–

سنگ سفیدیسجاد3
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل

ITC-PE-

225
1401/03/071401/03/103030–––––––P–

شفیعیسعید4

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

نوریمحسن5

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

وکیلیمحمد6

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
–––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

پشوتنشهرام7
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شفیعیسعید8
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافامانی مجدحجت اله9
ITC-UB-

449/1
1401/03/231401/03/251616–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافلرستانیمهدی10
ITC-UB-

449/1
1401/03/231401/03/251616–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیعزیزیحسین11
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

س
ال

 ک
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ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان کرمانشاه
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مرادیاسماعیل12

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

وکیلیمحمد13

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

صالحی نیاصالح الدین14
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUکریمیلقمان15
ITC-AT-

590
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

بشیرینصور16
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

نیازیعذرالدین17
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

عزیزیانمیالد18

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

لرستانیمهدی19
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فریدونیفرشید1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلیمانی پورسیدنیما2
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رمضانی پورسیدمظفر3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

آروینرضا4
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

محمد حسینیانمحمد تقی5

بازرسی جوش بروش التراسونیک 

مجازی - غیر حضوری  ) 1سطح

)

ITC-WE-

054
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سبز پورمژگان6
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شیروانیفریبا7

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

ابراهیمیزهرا8
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

عسکر9
باقری نسب 

نجف آباد

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

بی نیازیعقوب10
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

زینب11
شمشیری 

منصورخانی

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

صادقی پورفاطمه12
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/07نامبرده فقط در تاریخ 
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نوع همکاریغیبتمرخصی

تاریخ پایان

اجرا در 

استان

مالحظات

1401خرداد ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



علوی مهربانسیدامید13
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

مجیدیفرخنده14
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

منصوریهادی15
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

معصومه16
منصوری سی 

سخت

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

هدایت ناصرآبادسیده مریم17
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

یوسفی فرکبری18
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
1401/03/071401/03/113030–––––P––

آقاییپریوش19
تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

Camtasia  2019افزار

ITC-AV-

373
––P–دو ساعت–––1401/03/071401/03/113028

رضوان حسن آبادعلی20
غیر  )2انتقال قدرت معمولی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

343
1401/03/071401/03/113030––––P––––

محمدپورترابذبیح اله21
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

حسینی موردرازطاهر22
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ترابیسهیال23
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/03/071401/03/249090–––––P––

اجرا در 

استان فارس

محمد حسینیانمحمد تقی24
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

هاشم25
رشیدی جهان 

آباد

حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

عزیزیصمد26
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

جلیلی پورفاطمه27
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

موسویحکیمه28
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرا در 

استان



دادفرثریا29
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی- غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمدپورترابذبیح اله30
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ذاکرزادهلیدا31
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ترابیسهیال32

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

901
1401/03/251401/04/016060–––––P––

اجرا در 

استان فارس

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیکشاورزسید امید33
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

آبرومند پناهحبیب اله34

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مظفریانسید مهدی35

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رعنا36
نیک اقبال سی 

سختی

غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عزیزیصمد37
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

نوروزیانسید نظام38
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

چک نژادیانآمنه39

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عابدی ده شیخمهدی40

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

تقوائی نیاسیداحسان اهلل41
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهرام زادهعبدالحکیم1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شاهدوستمهران2
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

قره خانیمحمد تقی3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سرایلوعلی4
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

منصوریفرزاد5
ایستگاه های کنترل مرکزی و 

پمپاژ در آبیاری قطره ای

ITC-FO-

132
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

غفاری رادآزاده6
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

بهرام زادهعبدالحکیم7
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

بیصوتمحمود8
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

جاللی نژادحمید9
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

حسینی باالجادهسیدقربان10
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

دالوری نژادمحمد11
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

رمضانی سربندانمرتضی12
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028
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تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



زنگانهموسی الرضا13
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

سقلیبهروز14
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

شاهدوستمهران15
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

شهرکیجعفر16
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

صحرائیجبرئیل17
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

غالمیجواد18
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

قره جانلومهدی19
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

کده ایحمزه20
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

مرادقلیعبدالرضا21
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

منصوریفرزاد22
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

مهریمحمدحسین23
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نجف زادهفرهاد24
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نقویمحسن25
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

نکاحیایمان26
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

حسامیغالمرضا27
درایورهای الکترونیکی موتور 

(میکرومستر)الکتریکی 

ITC-EL-

412
1401/03/211401/03/253030–––––P––

رحیمی النگیحکیمه خاتون28
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین29
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

هرندیحسنیه30
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرا در 

استان



 وحیدیهادی31

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

قریشیآتنا32

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ابراهیم نژادرقیه33

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

سیمائی نسبصادق34
غیر  )2مدیریت موتور مقدماتی 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

599/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی گزمهسعید35
ITC-FO-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ربیع پوراصغر1
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030––––––P––

رحمتیشهرام2
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شادمانیمحمد رضا3

 CAMتراشکاری با نرم افزار 

Works (  غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

175
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

احمدی مالوانیمحمد4
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رحمتیشهرام5
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رامین6
فالح علی پور 

ارباستان

تکنولوژی مالتی پلکس 

غیر حضوری  )خودروهای داخلی

(مجازی- 

ITC-AT-

675
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

عرفانیانایوب7
 –اصول نصب  –خازنهای توزیع 

بهره برداری در مدارات صنعتی

ITC-PE-

406
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکباتانی نژادشبنم8

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 ندافیانمجتبی9

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اشرف10
محمدحسینی 

قاضیانی
+Aتکنیسین فنی سخت افزار 

ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

حاجی نژادلیدا11
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

شاد فلک دهیمحدثه12
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

س
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ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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ه 
ور

 د
ت

عا
سا



ضیاء شمسعلیرضا13

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

افضلیمرجان14
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

حداد مومنیمرضیه15
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مصطفی پورلیال16
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

فالح پور سالکویهفرزانه17

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اقبال اخالقیعلی18
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مومنی روستاییسمیه1
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

ساالروندلیال2

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

گل ورانیمجتبی3

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

کشاورزکاظم4
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030––––––P––

کشاورزی ارگانیکزمانی وردیمهران5
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

کشاورزی ارگانیکضرونیکیومرث6
ITC-FO-

255
1401/03/071401/03/113030–––––P––

رشیدیآزیتا7
غیر  )اکوستیک در معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/03/071401/03/113030––––––P––

عالی پورمهرداد8

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

قربانیرسول9

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ساریفاطمه10
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––––P–

جعفریاعظم11
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ساالروندولی12
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

اجرا در 

استان 

اصفهان

مالحظات

1401خرداد ماه استان لرستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



لریمسلم13
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نصرتیزهرا14
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شاه منصوریمسعود15
 )آشنایی با ساختار رنگ خودرو 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AT-

402
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

رشیدیآزیتا16
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––––P––

مسروراصغر17
- غیر حضوری  )تکنولوژی بتن 

(مجازی 

ITC-UB-

220/1
1401/03/211401/03/253030––––P––––

ذوالفقاریافشین18
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 مظلوم ساکیزرتشت19

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رشیدیمهرنوش20

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیرشیدیآزیتا21
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیکشاورزکاظم22
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار قاسمیمعصومه23
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

مدیریسهیال24
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مبینی پوررویا25

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

یاراحمدیغالمرضا26
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند 

(مجازی- حضوری 

ITC-AT-

657
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

لریمسلم27
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



درویشیانداود28

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ساریابوالفضل29

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

کوشکیمعصومه30

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––––P–

مسروراصغر31
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اکبریاحسان1
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

میرباقریسیدحامد2
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

میریان سیدمحلهسیدمهدی3
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مشتاقیانعزت اله4
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مقیم نژادحسینیزهره5

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی 

ITC-IT-

811
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

منتظریشایان6
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

معمائیندا7
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

اکبرنژاد سارویحبیب8

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حضرتیمریم9

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

زارعحمیدرضا10

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

11
سید جالل 

الدین
حسینی

غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان مازندران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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سا



قاسم پورمهدی12
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

طاهریانسعید13

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

نیکوحسین14

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

جعفریانمعصومه15
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافکیانیزهرا16
ITC-UB-

449/1
1401/03/231401/03/251616–––––P–––

اکبرنژاد سارویحبیب17

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 نیکوحسین18

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

 عبدالهیسمیه السادات19

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکبریاحسان20

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اکبرزاده روشنغالمرضا21
 )آبستره بر روی صفحات چوبی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

591
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

وهاب زادهمهدی22

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صفائیتورج1
غیر  )عملیات الکترونیکی مالیات

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

734
1401/03/071401/03/113030––––––P––

میرزائیجواد2
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

باقری شتریهاکرم3
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سمیرا4
حسنی رباط 

ترکی

- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

صیامیمعصومه5

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مؤمنیعلی6
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سمیعی نیستانیعلیرضا7

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

موچانیامیر8
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
–––P–دو ساعت–––1401/03/211401/03/253028

بیاتمیثم9

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

میرزائیجواد10

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
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ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان مرکزی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اجتهادیاحسان11

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

خادمی عراقیابوالفضل12

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

دارابیمصطفی13

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

مهرادسیامک14

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M4-1)

ITC-WE-

025/1
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حسینیالهه15
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
––P––یک روز––1401/03/211401/03/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

نظام آبادیسیدوحید16

 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture ) (  اجرا در استان

(البرز

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

صفائیتورج17
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
–P–––سه روز––1401/03/281401/04/013012

غیبت بیش 

از ده درصد

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیکلهرسعید18
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

عشقعلیعلی19

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عسگریاکرم20
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P––یک روز––1401/03/281401/04/013024

غیبت بیش 

از ده درصد

بختیارفریبا21

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عباسی زونهزینب22
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

جعفرینجمه23

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



حقانیطاهره24

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

غالمیانراضیه25

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

احدیسمانه26
گوهر تراشی مقدماتی سنگ 

(تراش دامله)های نیمه قیمتی 

ITC-SE-

384
1401/03/281401/03/313030–––––P–––

بیاتمیثم27
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ساالریمحمد صادق28
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

دانائی فردمهدی29

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رحمانیاکرم30
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سپهری نیاسامان1
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

حیاتی جعفربیگیسعید2
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––––P–

عامری  پوررامین3
- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

باللی کنتکالیکاظم4

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

باقرنژادنازنین5
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
–––P

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدالهیحوا6
 Cage)پرورش ماهی در قفس 

Culture )

ITC-FO-

057
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تولید میوه های خشکپسندی پورسولماز7
ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P––

تولید میوه های خشکقاسمی پور افشارافسانه8
ITC-FO-

141
1401/03/211401/03/253030–––––P––

قاسمی رضوانمهدی9

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

ژالهرویا10

مقدماتی بر روش های نوین 

 )آموزشی افراد با نیاز های ویژه 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

146
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مانتو صنعتیاخشابیفرانک11
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مالحظات

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/03/21نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

تاریخ پایان
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 ش

را
اج
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ور
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ت
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در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

اجرا در 

استان کرمان

اجرا در 

استان

1401خرداد ماه استان هرمزگان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



مانتو صنعتیاستخریانفاطمه12
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیاستوانهخدیجه13
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مهسا14
امدادی شفت 

محله
مانتو صنعتی

ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیدریانوردنجمه15
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیرنجبرحلیمه16
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیرنجبر پازیارتیشکوفه17
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیصدرصفیه18
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیعوض پورخدیجه19
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیکرامتیمریم20
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیمحمدیزهرا21
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیمحمودیمهناز22
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

مانتو صنعتیمیرانیزهرا23
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

رقیه24
میرشکاری ده 

کهان
مانتو صنعتی

ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

اجرا در 

استان



مانتو صنعتیمیری زادهزهرا25
ITC-SE-

336
1401/03/281401/04/013030–––––––P

کمالیعلی اصغر26

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مسروراعظم27

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

نظری رباطیحمید28
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی

ITC-UB-

202
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

وناییحبیب1
غیر  )طراحی انواع پست برق 

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

034
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سلیمانیسروش2
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

مالمیررضا3
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
––P––یک روز––1401/03/071401/03/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

زمانی نیاطیبه4
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی 

(مجازی- غیر حضوری  ) 1

ITC-FL-

325
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

شمسیعاطفه5

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

عزیزیمعصومه6

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی)

(مجازی

ITC-SD-

403
––P––سه روز––1401/03/071401/03/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

سرابیمیثم7

تکنولوژی خودروهای هیبرید 

Hybrid Vehicles ( 

(مجازی- غیرحضوری

ITC-AT-

456/1
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

جمشیدی سحابغالمعلی8

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حدیدیمهدی9
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

شمسیعاطفه10
غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

محمدیروح اله11
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

س
ال
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ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401خرداد ماه استان همدان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اسد بیگیمهدی12
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

گمارمرضیه13
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز

ITC-WO-

581
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

قنبری صالحمحمد14

طراحی و پیاده سازی مدارات 

الکترونیکی با بوردهای 

Raspberry pi (  غیر حضوری

(مجازی- 

ITC-EL-

940/1
–––P–دو ساعت–––1401/03/281401/04/013028

احمدی حشمتیهنسرین15
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

شفیعیفاطمه16
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار عسگری نویدزهرا17
ITC-IT-

200/1
1401/03/281401/04/013030––––P––––

قادریحجت اله18

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/03/281401/04/013030––––––P––

الوندیزهره19

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

مرادینرگس20

ساخت کلیپ آموزشی با نرم 

- غیر حضوری  )افزار پریمیر 

(مجازی 

ITC-AV-

416
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عابدیآرزو21

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

زندیهسعید22
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

فاطمی یارسعید23
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

مجیدیرسول24
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت 

موتور

ITC-AT-

572
1401/03/281401/04/012020–––––P–––

حصار خانیمحمد25
مهندسی )طراحی صنعتی

مجازی- غیر حضوری  ) (ساخت

ITC-MA-

094
1401/03/281401/04/013030–––––P–––



بناپور حمیدیامیر26

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

عبدالحسین زادهپری ناز27

برنامه ریزی و کنترل پروژه با 

 Micro softنرم افزار

Project(MS)  در حوزه

- غیر حضوری  ) (ساختمان

(مجازی 

ITC-UB-

431
1401/03/281401/04/013030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جهانبانی اردکانیحسین1
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

چاکرالحسینیحمید2
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

رهاویانفاطمه3
- غیر حضوری  )کاله چرمی

(مجازی 

ITC-SE-

285
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

سکینه4
عابدی شمس 

آبادی

- غیر حضوری  )گل آرایی 

(مجازی

ITC-SD-

443
1401/03/071401/03/113030––––––P––

دانش نیاناصر5
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/03/071401/03/103030–––––P–––

جعفریمحسن6
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

طباطبائی عقداسید علیرضا7
 )فنون مربی گری فناوری خودرو

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-AT-

103
1401/03/071401/03/113030–––––P–––

ایمان8
بنی اسدی 

عسکری پور

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

عبدالهیحسن9

تعمیرات تخصصی 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)موبایل

(مجازی - 

ITC-EL-

230
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

ابویی مهریزیمحمد علی10

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

حاجی ده آبادیمحمد علی11

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

تاریخ پایان

نوع همکاری غیبت مرخصی
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1401خرداد ماه  استان یزد

مالحظات تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



عباس12
دهقانی زاده 

بغداد آباد

تکنولوژی سیستم های مخابراتی 

-غیر حضوری  ) (تلفن رومیزی )

( مجازی

ITC-EL-

211
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

سکینه13
عابدی شمس 

آبادی

غیر  )زبان بدن ویژه تدریس

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

171
1401/03/211401/03/253030––––––P––

جهانبانی اردکانیحسین14
- غیر حضوری  )مونتاز قطعات 

(مجازی

ITC-WE-

076
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

اعظم15
صمصام آباد 

مزرعه آخوند

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

طباطبائیزهراالسادات16

 Adobeویرایش عکس با 

Camera Raw (  غیر حضوری

(مجازی - 

ITC-AV-

377
1401/03/211401/03/253030–––––P–––

فالححسین17
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

327
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیباغبانفاطمه18
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––P––––

(مجازی- غیرحضوری )پداگوژیدانشور مروستنجمه19
ITC-PD-

159
1401/03/281401/04/159090––––––P––

انتظاری زارچکاظم20

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

فاطمه21
صالح خواه 

ابرقوئی

غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی- حضوری 

ITC-IT-

1022
––P–چهارساعتیک روز––1401/03/281401/04/013020

غیبت بیش 

از ده درصد

ایزدی فرنسرین22
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اعظم23
دهقانی زاده 

بغدادآباد

غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

رضاییمریم24
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

استبرقیصدیقه25

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/03/281401/04/013030–––––P–––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


