
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اجلیزهرا1

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

پاشائیناصر2

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

شفاعتی ممقانیقاسم3

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ابراهیم4
عباسی سیه 

جانی

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
–P–––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

رشیدیشهروز5

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

صالحی اشلقیزهرا6

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قهرمانپورمهدی7

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

فرضعلیزادهبابک8

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

بخشی شیرازهاشم9
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
–––P–دو ساعت–––1401/05/081401/05/123028
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1401مرداد ماه استان آذربایجان شرقی

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



حسینیسید میعاد10

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

باالییمحسن11
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

نعمتی فردوحید12

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

قهرمانیعلیرضا13
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تشهدجمالسپیده14

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
–P–––یک روز––1401/05/081401/05/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

جاللیعلیرضا15

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

داداشی خالصبهرام16

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عمادنیما17
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

اصالنیموسی18
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ولی پورعلیرضا19

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نوروززادبناعذرا20

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

تشهدجمالسپیده21
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030––––––P––

صولتیکریم22

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



صفریحسن23
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیخ زادهقهرمان24
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیخیعلیرضا25
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ابراهیم26
عباسی سیه 

جانی

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030––––––P––

خلیل پوراسبقجواد27
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شهبازیامیر28

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

غفاریان ساالریزهرا29

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اصولیعلیرضا30
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

روشنیعلی31
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صالحی اشلقیزهرا32
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اصغری هاچه سوحسین33

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عباسیقربانعلی34

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عبداللهیمقصود35

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

علویسیدمحمود36

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



اسدزادهزین العابدین37

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

آذری خامنهحسن38

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

میدانیاعظم39
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شفاعتی ممقانیقاسم40
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

ابراهیم41
عباسی سیه 

جانی

غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030––––––P––

باالییمحسن42
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شهبازیامیر43
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کاظمیکاوه1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

جواهر دوزیاکبری مجدگیسو2
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیتقی پورزهرا3
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیجهانبخشآرزو4
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیخسروزادمرضیه5
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیخلیلیمعصومه6
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیصفرپورفاطمه7
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیطالبىرعنا8
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیقربانیناهیده9
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیمرادیشهین10
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

جواهر دوزیولی زادهمعصومه11
ITC-SE-

204/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

رحمتیمنیژه12
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

محمد طاهر13
محمودی 

جلدیانی

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––
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1401مرداد ماه استان آذربایجان غربی

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



جلیلینیشتمان14
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

راحله15
رقمی 

خسروشاهی

غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

صادقی سعید لومعصومه16
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

خلیلیمیکائیل17

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کاظمیمریم18

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

مقدموحید19

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

امیدیسیف الدین20

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حقیعلی21

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

کاظمیکاوه22

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

داداش پورکاوه23

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
––––Pدو ساعت–––1401/05/011401/05/116058

قادرینادیا24

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

نجیب فرعلی25
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رشیدیجعفرصادق26
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سپهرانجمعلی27
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سعیدنسیمه28
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––



محبوبخواهزهرا29
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

دهقان هزه جانابوطالب30
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030––––P––––

صدیف31
شکری یولقون 

آغاج

- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

(مقدماتی)طب سنتیسرافرازجمال32
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

الهیاری تکانتپهمحمد رضا33

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

وخشوریمیرمحمد34

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
––P––سه روز––1401/05/221401/05/263012

غیبت بیش 

از ده درصد

جلیلینیشتمان35
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

عباسیمحمد36
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

محمدیلیال37
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

شمخالیسمیه38
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قربانیمعصومه39
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نرم افزار طراحی الگوی لباساکبری مجدگیسو40
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

نرم افزار طراحی الگوی لباسآهنی آذرفریبا41
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030––––P–––

نرم افزار طراحی الگوی لباستمرزادهعایشه42
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

نرم افزار طراحی الگوی لباسجهانبخشآرزو43
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

نرم افزار طراحی الگوی لباسخسروزادمرضیه44
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

اجرا در 

استان



نرم افزار طراحی الگوی لباسطالبىرعنا45
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

نرم افزار طراحی الگوی لباسعابدینیفاطمه46
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

نرم افزار طراحی الگوی لباسقدیری بندسعیده47
ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030––––P–––

آسیه48
مجلسی توپراق 

قلعه
نرم افزار طراحی الگوی لباس

ITC-SE-

144
1401/05/221401/05/263030–––––––P

رحمتیمنیژه49

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
––P––سه روز––1401/05/221401/05/263012

غیبت بیش 

از ده درصد

کثیریمهرداد50

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مقدمهمایون51
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مقدموحید52
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

احمدی پهلوانحمید53

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسن نژادامیر54
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030––––P––––

صالحی رادسلیمان55
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
––––Pدو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

نجفی تک آغاجآرش56

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

حقیعلی57

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

قنبرزادهقاسم58

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
–––P–سه ساعت–––1401/05/291401/06/023027

خلیلیمعصومه59
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

اجرا در 

استان



محمدی قشالقدلبر60
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

میثم61
محسنی بدل 

آبادی

غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

خلیلیمیکائیل62
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رحمن شکرگزارندا1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030––––––P––

موسویمیر یوسف2
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حسینیسیدبهرام3

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

کیوانی مجندهبیتا4
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
–P–––دو ساعت–––1401/05/011401/05/053230

قربان زادهغالمحسن5
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محمدیمالکه6
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شهین دخت7
یوسفی داود 

خانی

 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

محمدیبهروز8

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

پور آزادزهرا9
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

نوروندماهیده10
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تاریخ پایان
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 ش
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان اردبیل

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



شیرازیعلی11
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

ناهیده12
سرداری قوجه 

بیگلو

غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

بهروزداور13
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شجاعیمطلب14

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کوهیبهروز15
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

محاسنی حسینیزهرا16
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

ثقته مجتهدیافسانه17
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قاسمیسولماز18

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مجرد ساقصلوپریسا19
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

رحمن شکرگزارندا20
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030––––––P––

زبوریسارا21
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

هژبریزهرا22
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قربان زادهغالمحسن23
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عسگریهاجر24

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قاسم زادهحسین25
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



توکل پوررودابه26

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسمعیلیعلی27

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اصغریرقیه28
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

فرهودی زادهعوض29

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
––P––سه روز––1401/05/291401/06/023012

غیبت بیش 

از ده درصد

کیوانی مجندهبیتا30

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

عبدلیمحمد31

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

افزونفرانک32
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

قاسمیسولماز33

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

خیاطی گرمیصغری34
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

کهنی تازه کنداعظم35

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030––––––P––

بهروزداور36
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

زنداسالم37
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کاویانی آرانیعلیرضا1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

یکتازهره2
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

امینیمینا3

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سلیمانیاشرف4

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اعظم5
عرب جعفری 

محمدآبادی

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کاظمی پورفرزانه6

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محمدقاسمیفریبا7

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

پیرمرادیانهاجر8
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سارا9
کاظمی 

ورنامخواستی

غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

سیدین بروجنیزهرا10
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

نمدیان مجردمریم11
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش
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ه 
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان اصفهان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



نمدیان مجردنرگس12
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

یوسفیان شهرضازهره13
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

احمدیداود14

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

روانستانآمنه15

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

صفریانمحمود16

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

فراز بختنوید17

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

معمارسعید18

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

پیوند در درختان میوهقاسمیحامد19
ITC-FO-

024/1
1401/05/011401/05/043030––––––P––

سلیمانیپریسا20

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محمدیمهدی21

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

آقاجانیمحسن22

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

شرکت قنادندا23

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

عباییحسین24

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
–––P––یک روز––1401/05/011401/05/116054

صفرعلی25
جاللی 

ورنامخواستی

 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––



برات سفتجانیمریم26
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

زارعیعلیرضا27
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

نواب منشجواد28
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ابراهیمیمهسا29

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آشنایی با صنعت سیم و کابلنژاد محمدیاسماعیل30
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اجرا در 

استان 

خراسان 

رضوی

جبرائیلی ریزیمهدی31
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

فخاریاکبر32
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جشنیطیبه33

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خبازیگانه کاشانیحمیده34

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

افالکیسارا35
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عاملینسترن36
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پیرمرادیانهاجر37
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

افریچهمینا38
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیرانیآسیه39
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



حسین پورمحمدمهدی40

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسکندریمسلم41
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جزینیافشین42

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

محمدی سیچانیمهشید43
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پیراستهمریم44
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خیریفرید45

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

هیئت اصفهانیفرهاد46

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

سلحشورشهناز47

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

خادم آرانیاسماء48
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صابری دورکیشهال49
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

اکبرپوریمرضیه50

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صادقی سفتجانیشهربانو51

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

فتاحیزهرا52

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

کاظمی  قهفرخینسیم السادات53

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030––––––P––



محمدی محمدیلیال54

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شریفیلهه55

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

امانیمجید56
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مالیی اردستانیمحسن57
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سلطانی صحتداود1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

عشقی یار عزیزداود2
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

اردالنیمژگان3

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

تورانیمحمد4

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

عبدالهی امانیمحمود5

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

طرهانیحمید6

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/05/081401/05/113030––––––P––

بازیارطوالشالهام7

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
–––P––یک روز––1401/05/011401/05/116054

عبدالملکیمعصومه8

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

همدانیعفت9

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/116058

نادمفرزاد10
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

یزدیپروانه11
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

(مقدماتی)طب سنتیمعدنیپژمان12
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

تاریخ پایان
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 ش
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ر 
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ت

عا
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان البرز

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



بهره مندحسن13

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سلطانی صحتداود14

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیعموزادیرضا15
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

مشهدلوالهام16

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی معدنیپژمان17
ITC-FO-

202
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

واشقانی فراهانیداریوش18

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

درویشیجمشید1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

هادیزادهیوسف2

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
––P––سه روز––1401/05/011401/05/053012

غیبت بیش 

از ده درصد

مرادیمراد3
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

نظرزادهاقبال4
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حیدربیگیلیلی5
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

صناعیمهین6
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

غالمیحمیدرضا7

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسنیفاطمه8

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

مرادیمراد9

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مرشدیهدی10

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030––––––P––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان ایالم

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



موسوی نسبسیده پروین11
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیرین گومعصومه12
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهچراغی آقاسید حسین13
ITC-AV-

125
P––––سه روز––1401/05/221401/05/25306

غیبت بیش 

از ده درصد

خوش خبرحمیده14

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رستمینوروز15
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030––––P––––

داورمریم16
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

درویشیجمشید17

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

لطفی کارمرضیه18

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

محمدی تبارمنیژه19

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صناعیمهین20
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

هواسیسمیه21
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

هواسیهایده22
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نسترنطیبه1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ایزدیلیال2

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سراجی زادهسارا3

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ابطحیسید شهرام4
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

هاشمی زادهزینب السادات5
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

عبدعلیمجید6
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اکبریوحید7

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تنگستانیمحمد8

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

دهقان آزادبهروز9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ابطحیسیدشهرام10

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش
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اج

ه 
ور

 د
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سا

س
ال
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در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان بوشهر

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



نسترنطیبه11

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بهفرکاظم12
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

ساخت سازه های فلزیشحنهداراب13
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

دریاسفرکبری14
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سعیدیفرحناز15
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسینی زادهسیده مرضیه16

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهظفریانسیده صدیقه17
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

آزیتا18
احمدزاده 

بهمبری

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ابطحیسید شهرام19

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بشیریسعید20

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
–P––دو ساعتدو روز––1401/05/291401/06/023016

غیبت بیش 

از ده درصد

کاشفیلیال21

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

یزدانپناهزهرا22
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

احمدزادهراضیه23
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

 پیشرفتهLOGOعبدیمهدی1
ITC-PE-

422
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

پروانه2
حاجی پور بیگم 

قلعه

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قاسم3
ابراهیمی 

کوهبانی

تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

فرخیمحسن4
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

بیت سیاحرودابه5

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

زمانی رادشراره6

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محبیرویا7

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سلطانیمریم8
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

آقایی شالیاصغر9
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بکندجعفر10
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور
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ت
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ال

 ک
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ر 
ضو
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ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان تهران

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



بیکی ورزنهمحمد رضا11

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شهرکیفهیمه12

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

صبحیمیثم13
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

زمانی رادشراره14
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

میراحمدیزهره15
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

آقایی شالیاصغر16

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

خداشناسسمیه17
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

پیرمحمدزادهحسین18
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پروانه19
حاجی پور بیگم 

قلعه

 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیسرائیحسن20
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیفاطمیسید محسن21
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

کمریتیمور22
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

میرحسینیسمیه سادات23
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

احمدیمحمد24

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پورباباابوالفضل25

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



صفر پورعبداله26

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسماعیلی چپیپریسا27

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نظارتیامیر28

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی نیکجوپیوند29
ITC-FO-

202
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

بزرگ منشمحسن30
تحلیل و عیب یابی مدارات 

 (مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
–––P–دو ساعت–––1401/05/291401/06/023028

مهاجرحسین31
تحلیل و عیب یابی مدارات 

 (مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

فعله گریعلی حیدر32

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مسافریمحمد رضا33

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

پروصدیقه34

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه35

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

موسویسیده سارا36

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

میراحمدیزهره37

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



احمدیمحمد38
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

پورباباابوالفضل39
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صفر پورعبداله40
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

معظمی گودرزیاحمد41
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

ملک سیاه چشممحمد رضا42
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

زارع مقدممحمد حسین1
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

فتاحیانمحسن2
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

کوراوندمرضیه3

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

ترابیطلعت آغا4
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

حاتمیان بروجنیمهدی5
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

امینیلیال6

هنر بومی  )چوقا بافی 

غیر  ) (چهارمحال وبختیاری

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

391
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

تاریخ پایان
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خداوردیعباس1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حسینی کالته نوسیده سلمی2
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

شمس آبادیسید علی3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

مالکیعفت4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اسماعیلیقاسم5
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شجریالهام6
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

زینلیحلیمه7

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

سمیع پورداود8
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

دالکهسکینه9
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

دالکهمعصومه10
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

دالورملیحه11
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
–––P–دو ساعت–––1401/05/081401/05/123028

(مقدماتی)طب سنتیدوست آبادیفرزانه12
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

س
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 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



چینیمحسن13
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بخشی پورزینب14
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

خزاعی فرالهه سادات15
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

دالورملیحه16
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

ذوالفقاری نیاطیبه17
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

زینلیحلیمه18
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

شجریالهام19
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

شریفیزهرا20
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

شهریاریسمیه21
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

غالمیصدیقه22
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030––––––P–

قاینی نژادفاطمه23
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

کوهیسمانه24
دوخت کیفهای چرمی با دست 

مقدماتی

ITC-SE-

163/1
1401/05/221401/05/263030–––––P––

غنچه گی ثانیعذرا25
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

محمودیحکیمه سادات26
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
–P–––بک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

میری مقدم فریززهره27
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسین زاده مقدمالهام28

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهکریم آبادیبهزاد29
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

اجرا در 

استان



اسماعیلیقاسم30

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مشفقیمهرداد31
تحلیل و عیب یابی مدارات 

 (مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
––P––بک روز––1401/05/291401/06/023024

غیبت بیش 

از ده درصد

عابدینیعلی اکبر32

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

برکیانحمیده33
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شریفیزهرا34
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

قلمیسارا35
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
––P––شش روز––1401/05/291401/06/096018

غیبت بیش 

از ده درصد

محمد نژادطاهره36
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
––P––بک روز––1401/05/291401/06/023024

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سروئی اصفهانیغالمرضا1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

انتظاریرسول2

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

صفائیآذر3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

علویمعصومه4
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

مژگان5
پیله ور وطن 

دوست

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شاکریعلی نقی6

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محروقیسیدامین7

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافچوبدار سعدآبادپیمان8
ITC-UB-

449/1
1401/05/021401/05/051616–––––P–––

عباسیانمحمد9

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تعظیمیمجتبی10

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



سلیمانیمهدی11

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

محمد زادهعباس12

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

افتخاریگلرخ13
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

بهادری کمیجانیمجید14

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

سمیه15
رحیمی آغ 

چشمه

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

علیرضا16
پایدار رود 

معجنی

 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

واحدیسید رضا17
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

وکیلی مقدممحسن18
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رحمانیان یزدیحجت19
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسینیسید محمد20

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سالمتی فرعبداله21
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

ادهمیمژده22
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رسول خانیمنیره23
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

علویمعصومه24
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حمامیانشهربانو25
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––



هدایتیحجت26
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

اکبرآبادیامیرحسین27

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جهان بین طبسعبدالناصر28

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آشنایی با صنعت سیم و کابلپاکدلمهدی29
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

آشنایی با صنعت سیم و کابلحسینیسید حامد30
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

آشنایی با صنعت سیم و کابلدامن گیریسعید31
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

آشنایی با صنعت سیم و کابلرادفرمسعود32
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

آشنایی با صنعت سیم و کابلقربانیمجید33
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

بنائیانعلی34
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

افتخاریگلرخ35
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
–––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

نجفی یزدیمحمد36
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مهریزهرا37

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

میر جلیلیامین38

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عراقیزیبا39

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیردلزهرا40
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
––P––سه روز––1401/05/221401/05/26306

غیبت بیش 

از ده درصد

اجرا در 

استان



جمالی نیشابورسهیال41
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
–––P–––دو ساعت–1401/05/221401/05/263028

محمد42
ایزدی رود 

معجنی

تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پرستارحجت اله43
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مژگان44
پیله ور وطن 

دوست

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

دربان جعفریمجتبی45

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

واعظیمهدی46

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

انصاری مهرمحمد رضا47

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سیدیسید مهدی48

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

ملوندیمهدی49

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

پرستارحجت اله50

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صبری بنهنگیحسن51

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

احمدی یگانهبی بی زهرا52
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

رضوی تبارحبیب53

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



احتشامی فرفاطمه54

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

بتول55
اسحقی خرم 

آبادی

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

طاهریمعصومه56

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

فاتحی توپکانلومعصومه57
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عادلی بهارجواد58
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

شیردلزهرا59
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

مختاری قدیممریم60
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030––––––P––

مروتی ساالنقوچزکیه61

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

وحدازناهید62

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

حیاتیمحمد63
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رستمیعلیرضا1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اسکندریانعلی2

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

حسن زادهنسیبه3

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

صادقیمصطفی4

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

گرشادآسیه5

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

منصوریامیر6

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

مهدویبابک7

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

مهرجوییعلی8

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P––

حسن پورمهدی9

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
––P–دو ساعتیک روزده ساعت–1401/05/011401/05/053010

مهنانیرضا10

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

فتوولتائیک

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053016–

هشت 

ساعت
–

شش 

ساعت
–––P

اجرا در 

استان

اجرا در 

 )استان

غیبت بیش 

(از ده درصد

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان خراسان شمالی

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



خواجه ئیانمریم11
 )طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

596
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محمدیمجتبی12

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

زهره13
حسن زاده 

جوشقان

غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسن پورمهدی14
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عبدال زادهمحمد15
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کالته عربیالهه16
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صاحبی فردزینب17
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی ارغوانمینا18
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی براتیزهره19
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی حاتمی راستگوبهاره20
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی سروریشیما21
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی شاهیمنیژه22
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی شفیعی نژادوحید23
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی عابدزادهفاطمه24
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی فیاضیمحمد25
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی محمدابراهیم زادهساره26
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

1مکالمه شغلی زبان انگلیسی محمدتقی پورحمیده27
ITC-FL-

571
1401/05/221401/05/263030–––––P––

امانیتیمور28
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اجرا در 

استان



برزگرمهدی29
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسین آبادیحسن30
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رجبیرضا31
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رمضانیاحمد32
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسکندریانعلی33

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

حسین آبادیحسن34

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

براتیزهره35
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
––P––یک روز––1401/05/291401/06/023024

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پیروزفرسروش1
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

دین پناهامین2
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––––P–

قیصریمسعود3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––––P–

داودی اهوازیمونا4

مسیریابی شبکه های سیسکو 

Cisco Certified 

Network Professional-

Routing (CCNP routing 

 (مجازی - غیر حضوری  ) (

ITC-IT-

1028
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

عبدالهیافسانه5
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

نیک روزمریم6
 )طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

596
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

شجاعینسترن7
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

موسوی پورنسترن8
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

آیتیفریبا9

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

علیزادهسیروس10
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره
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ه 
ور
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ت
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ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان خوزستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



رحیمیزهرا11

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

شیخی پورالهام12

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

احمدی نیافاطمه13

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

صـوفـیعارف14

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

زنگنهشارخ15

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

موسویزینب16

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

طرانی مالاحمد17
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

میرزاوندحمید18

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

جاسمی منفردجمیله19
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––––P–

حاتمی منجزیسودابه20
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––––P–

ناطقگلزار21
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––––P–

نفرسفید دشتیالهام22
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اسمعی پورهدیه23
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––



خوش خلقیمریم24
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سرخهسمانه25
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

یزدیشهین26
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ملک پورمصطفی27

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مرهمیقدرت اله28

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آشنایی با صنعت سیم و کابلبهوندینریمان29
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اجرا در 

استان 

خراسان 

رضوی

حسینیمصطفی30
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

پریشانی فروشانینسرین31
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

جاسمی منفردجمیله32
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

حاتمی منجزیسودابه33
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

البوغبیشفاطمه34
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بزرگیروزیتا35
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

داودی اهوازیمونا36
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

دین پناهامین37

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––––P–



شوهانمهدی38

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

یزدیلیال39
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

که کشانمائده40

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

الهامیالهه41
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شجاعینسترن42
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

معتقداردشیر43
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کیانی چهاربنیچهگلی44

هنر بومی  )چوقا بافی 

غیر  ) (چهارمحال وبختیاری

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

391
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

امیدوندیزینب45
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030––––––P––

رضا آینه بندمحمد46

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کاظم47
احمدی  

نورالدین وند

تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

معلمیانمهدی48
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

فیض حدادمحمد49

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ناظریامینه50
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قیصریمسعود51
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030–––––––P–



نیک روزمریم52
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

سلیمانیحمید53

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

وطن پرستموسی54

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

باهرانآناهیتا55
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

عبدالهیافسانه56
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

سمیه57
سوخته زاده مال 

امیر

- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060–––––P–––

احمدی پورسمیه58
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

بیاتمنظر59
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

شجاعینسترن60
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
P––––دو روز––1401/05/291401/06/023018

غیبت بیش 

از ده درصد

هاشمیاعظم61
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

بالیدهنرجس62
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

رحیمیزهرا63
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

 پیشرفتهLOGOامینیسید علی1
ITC-PE-

422
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

خانینرگس2

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

عزیزیمعصومه3

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

رضاییعلیرضا4
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

باقریبهاره5
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

نقی لومهناز6
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232––––––P––

امینیسید علی7
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030––––P––––

جمشیدیابوالفضل8
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسنیزینب9
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حیدریپیام10
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

زرگریفیروزه11
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

مهدیونحیدر12
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سلیمیصغری13

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

نصیریسمانه14
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

س
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ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان زنجان
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قاسمینسیم15
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

عباسیونسیما16
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

محمدیسیده زهرا17
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

(مقدماتی)طب سنتیمقصودیمونا18
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030––––––P––

کرمیامید19

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جمادیویدا20
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––––P––

بازرگانفرزاد21

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

برزگرحسین22

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

دوستانیرامین23

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

رضاییعلیرضا24

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

ستودهرشید25

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

قزلباشحسین26

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

محمدزادهجمال27

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

محمدیمریم28

لحیم کاری سخت بر روی 

آلیاژهای آهنی و 

WEBR1غیرآهنی

ITC-WE-

081
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اجرا در 

استان



مرادیرقیه29
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

باقریبهاره30

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مهدیونحیدر31

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ارفعی زرندیسیده معصومه32
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030––––––P––

حیدریکامران33
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حیدریپیام34

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

محمدیمهسا35

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

محمدیرضا36
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

امینیسید علی37

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030––––P––––

خانیلیال38
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

قاسمینسیم39
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

محمدیمریم40

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

امامینسرین41
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

محمدیمهسا42
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

محمدیرضا43
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسن آبادیامراله1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

دوست محمدیتهمینه2
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

غنیانمعصومه3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

پیوند در درختان میوهطحانعباس4
ITC-FO-

024/1
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

تیموریفاطمه5

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

معماریاناحمد6

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

نقابیاحمدرضا7

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

عجمیمحمد8

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ابراهیمیعباس9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان سمنان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



خلیل نژادیسمیه10
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیباقریحسین11
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

تندهمهدی12
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مجدحامد13
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030––––––P––

وزیریمهدی14
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سلمانیداود15

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طحانعباس16

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کطولیمحمد17

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عرب احمدیانیسه18
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عامریفاطمه19
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

شفقیسمیه20
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

 پیشرفتهLOGOکمحاجی امان1
ITC-PE-

422
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

حقانی نیابرکت اله2

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سراوانیجالل3

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

سارانیپرویز4

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شاهگلی میرزهرا5

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کریم سنچولیمحمد6

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

کیخامحمد7

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

سرحدی مرادیآمنه8

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شاهوزائیپریسا9

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بلوچزهی پورعیسی10

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401مرداد ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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سا

س
ال

 ک
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ر 
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ت
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سا

غیبتمرخصی



معینی زادهمهدی11

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

برخوردارعباس12
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––سه روز––1401/05/011401/05/05306

غیبت بیش 

از ده درصد

بزرگ زادهبهاره13
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

خراسانیعلی14
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

هاشم زهیهوشنگ15
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

نوری صادقنعمت اله16
 )طراحی سنتی با نرم افزار اتوکد

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

596
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

معمر بامریمعصومه17
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

توان پورمریم18

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

آریانفرحسین19

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

برآهوئیعلیرضا20

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

پیریابراهیم21

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

کمحاجی امان22

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

خسروی سیبحمزه23
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––



شیبکطاهره24
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
––P––سه روز––1401/05/081401/05/123012

غیبت بیش 

از ده درصد

شیخ زادهویدا25

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

نخ زری مقدمسمیه26

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

اصغریاحمد27
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

نامجومهدی28
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
–––P––یک روز––1401/05/011401/05/126054

حکمتیعلیرضا29
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سرحدیدانیال30
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شاهوزائیآمنه31
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شاهوزائیپریسا32
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شاهوزائیحلیمه33
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شهدادیمریم34
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

علوی زادهجمیله بی بی35
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شاهگلی میرزهرا36
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سارانیپرویز37
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

معینی زادهمهدی38
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

حقانی نیابرکت اله39

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



توان پورمریم40
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

فقیر مقدم کهخاحسین41
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
–––P–یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

معینی زادهمهدی42
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

شریفیمحمدمهدی43
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
––P–دوساعتیک روز––1401/05/221401/05/263022

غیبت بیش 

از ده درصد

سرحدیدانیال44
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شهدوستیکامبیز45
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیپیریابراهیم46
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

لشکریمریم47
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خزاعیمهدیه48
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

ریکیمهری49
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شهریاریشیرین50

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نوریاسماعیل51

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
––P–دوساعتیک روز––1401/05/221401/05/263022

غیبت بیش 

از ده درصد

محمودی رادحامد52
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خراسانیعلی53
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ریگی الدزفرشاد54
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



شهرکیمحمد صادق55
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شیرزائیشهرام56
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رمرودی نسبجواد57
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ملیحه58
پیره سارانی 

سیستانی

 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آیت59
ساالریان 

نهبندانی شهر

 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سرحدی مرادیآمنه60
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شاهوزائیآمنه61
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهآقاحسنیطیبه62
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

اربابیمحمود63
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سارانیپرویز64
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پنجه کهفریبرز65
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کیخامحمود66
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ایمان67
یزدان پناه شاه 

آبادی

غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
––P–دوساعت–––1401/05/221401/05/263028

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

توان پورمریم68

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

اربابیمحمود69
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

خسروی سیبحمزه70
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

سارانیپرویز71
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



فقیر مقدم کهخاحسین72
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
–––P–دوساعت–––1401/05/291401/06/023028

کیخامحمود73
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شهدوستیکامبیز74

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

هاشم زهیهوشنگ75

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شاهوزائیآمنه76
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

نژاد بندانیکبری77
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
–––P–دوساعت–––1401/05/291401/06/023028

آمریزهرا78
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
––P––یک روز––1401/05/291401/06/023024

غیبت بیش 

از ده درصد

شاهگلی میرزهرا79
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شیردلصدیقه80

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بنیانیمصطفی1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

محمد امین2
فخاری زاده 

شیرازی

PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حکمت شعاررضا3

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

میریامین4
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
–––P––یک روز––1401/05/011401/05/056054

ایرانمنشسمانه5

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اردالیفاطمه6
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بهرامیانپریوش7
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

دبیریالهام8
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

فارسیعلی9
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قربانیابوالفضل10
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کریمی نیامحمد صادق11
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

1401مرداد ماه استان فارس

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

مالحظات



کیانیحافظ12
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

رستمی پورفرداردشیر13

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

بنیانیمصطفی14
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ذرت کارحسین15
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حاجی زادهپریسا16
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حبیبیفرامرز17
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

توکلیحمید18
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/126058

نگهبانقاسم19
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسینیغالم20
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

فخریحسین21
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسنیعاتفه22
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030––––––P––

احمدیزهره23
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

مدنی قهفرخیمرضیه24
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حکمت شعاررضا25
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر26
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

ساخت سازه های فلزیاحمدیاحسان27
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

ساخت سازه های فلزیبرامکیاصغر28
ITC-WE-

094
1401/05/221401/05/253030–––––P–––



اسماعیل زادهمجید29
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ایرانمنشسمانه30

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

باقریمریم31
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهپیش آهنگلیال32
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهدهقانیجمشید33
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

زارع پورحیدر34
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

هادی35
زمانی وکیل 

آبادی

غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کیانیحافظ36
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ناظمیعلی37
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

باستان پورغالمرضا38
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قاسمیمحسن39
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

محمدیسجاد40
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

زادسرعبدالرضا41

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی توکلی آغچغلوهیلدا42
ITC-FO-

202
––P––یک روز––1401/05/221401/05/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

مرادنژادحسین43

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



محسنیهادی44

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
––P––یک روز––1401/05/291401/06/023024

غیبت بیش 

از ده درصد

قهرمانزادهعلیرضا45

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

گورکانیفریدون46

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عباسیاحمدرضا47
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عباسیکاظم48
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

محمد ابراهیم49
علیزاده 

سروستانی

غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

محمدیسجاد50
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

رضاییعلی51
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اله بخشی غیاثوندعیسی1

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

بایگانهحسین2

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

طهماسبیمحمد علی3

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

طاهر خانیبهنوش4
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

مهرافشارعاطفه5
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

اصلی بیگیمصطفی6
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رحمانیامید7
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

طاهر خانیبهنوش8
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

علیرضا9
رنجکش 

قصابسرایی

ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رحمانیامید10
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان قزوین

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



طاهرخانیمهدی11

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طهماسبیمحمد علی12

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
–––P–دو ساعت–––1401/05/291401/06/023028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قادریزهرا1

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قاسمی واشوریاعظم2

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قائمیمحمد ابراهیم3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
–P–––دو ساعت–––1401/05/011401/05/053230

ولیالهام 4

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

ممیزفریده5

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

قائمیمحمد ابراهیم6

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
P––––سه روز––1401/05/221401/05/26306

غیبت بیش 

از ده درصد

تحریریآسیه7
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صفدریمحمدعلی8

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مالحظات

1401مرداد 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



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نگاریوحید1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
––P––دو روز––1401/05/011401/05/053018

غیبت بیش 

از ده درصد

محمدیکاوه2

تست التراسونیک جوش های 

سازه های فلزی طبق استاندارد 

(AWS-D1.1)

ITC-WE-

083
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

زارعی زادهمهوش3

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––––P–

زردوییجبرئیل4

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

نجفیمیثم5
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رضاییمرتضی6

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بهرامی تپه بورسیده  ثریا7
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

ایپکینسترن8
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مالکیسهیال9
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

معظمیحکیمه10
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان کردستان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عبدالرحیمیمهدی1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

رشیدی ترشابریحانه2

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030––––––P––

پورحسینی نژادنعیم3

مسیریابی شبکه های سیسکو 

Cisco Certified 

Network Professional-

Routing (CCNP routing 

 (مجازی - غیر حضوری  ) (

ITC-IT-

1028
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

+Aتکنیسین فنی سخت افزار افشاری پورجلیل4
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار امامی پوراحسان5
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

اسمعیل6
ایزدی یزدان 

آبادی
+Aتکنیسین فنی سخت افزار 

ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

اکرم7
بمانی پور صالح 

آباد
+Aتکنیسین فنی سخت افزار 

ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

+Aتکنیسین فنی سخت افزار ترک زاده تبریزیعلی8
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار جعفرینادیا9
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار دادگسترفاطمه10
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030––––P–––

اجرا در 

استان

1401مرداد ماه استان کرمان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



+Aتکنیسین فنی سخت افزار زارع زاده نوروزیمینا11
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار زنگی آبادیمحسن12
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار ساالری سعیدیمنصور13
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار سمیعیسیدعلی14
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار صباغ کرمانیالله15
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030––––P–––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار عباس زاده بارانیمدیحا16
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار عسکرپورمجتبی17
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

+Aتکنیسین فنی سخت افزار متحدینراضیه18
ITC-IT-

200/1
1401/05/011401/05/053030–––––P––

فرامرز19
سرحدی میر 

ابادی

غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
–P–––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

فیروزیمحمدعلی20
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حاج ملکمحبوبه21
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

جاویداننفیسه22

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

رشیدیمینا23

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شهابی نژادمحسن24

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل25
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کمال الدینیرضا26

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اجرا در 

استان



عبدالرحیمیمهدی27
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

محدثی زرندیمهدیه28

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

کریمی گوغریغالمرضا29

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

زهرا30
حاجی زاده 

خنامانی

غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

خالوئیمهدیه31
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
––P––دو روز––1401/05/081401/05/123018

غیبت بیش 

از ده درصد

علیزاده حتکنیزهرا32
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

حسین33
اسمعیلی پور 

الهیجانی

- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

افشاری پورجلیل34

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

امامی پوراحسان35

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اسمعیل36
ایزدی یزدان 

آبادی

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

ترک زاده تبریزیعلی37

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

جعفرینادیا38

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

زارع زاده نوروزیمینا39

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

زنگی آبادیمحسن40

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اجرا در 

استان



ساالری سعیدیمنصور41

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سمیعیسیدعلی42

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

صباغ کرمانیالله43

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

عباس زاده بارانیمدیحا44

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

عسکرپورمجتبی45

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

متحدینراضیه46

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

محمودیاحمد47

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مقدماتی

ITC-EL-

939/0
1401/05/221401/05/263030–––––P––

رئیسی آهواناکبر48
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

کامیابی ساردوهادی49
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نژادآریاامین50
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

محدثه سادات51
اسالمی علی 

آبادی

الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

برزگر روغنوئیتابنده52
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

زهرا53
حاجی زاده 

خنامانی

الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اجرا در 

استان



متصدی زرندیبتول54
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عبدالرحیمیمهدی55

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

پور گلزاریمهدی56

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

فیروزیمحمدعلی57
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

علیزاده حتکنیزهرا58

هنر بومی  )چوقا بافی 

غیر  ) (چهارمحال وبختیاری

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

391
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسفندیارپوررویا59

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

فریبا60
صفری 

جعفرآبادی

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عربپور داهوئیبتول61

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

گروهی ساردوارسالن62
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
––P––دو روز––1401/05/221401/05/263018

غیبت بیش 

از ده درصد

هاشمی نژادروح اله63
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسین64
اسمعیلی پور 

الهیجانی

غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رفیعی سربیژنمیثم65
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسینی حتکنیسیدمجتبی66
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شهابی نژادمحسن67

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



(پیشرفته)طب سنتی جاویداننفیسه68
ITC-FO-

202
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

اسدیاراکرم69
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
–––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

محدثی زرندیمهدیه70
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سیگارچی یزدیمنیره71

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

آرانسعید72

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030––––P––––

جاویداننفیسه73

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

امانیسمیرا74
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

ستوده نژادملیحه75
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عصمت76
فرامرزپور 

دارزینی

- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

شهابی نژادمحسن77
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

حق جوئیهادی78
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
––P––دو روز––1401/05/291401/06/023018

غیبت بیش 

از ده درصد

صرافی نژاداشکان79
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

جزینی زادهعلی80
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

وکیلیمحمد1

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

فرشادفرمحمد2

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

نیک فرجامطیبه3

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

نامدار پوراکبر4

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

اسکندرییاسر5

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
––P–شش ساعتپنج روز––1401/05/011401/05/113018

غیبت بیش 

از ده درصد

میرزاییمحمد جعفر6
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

(مقدماتی)طب سنتیمرادیجواد7
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

آشنایی با صنعت سیم و کابلحیدریبهار8
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––––P

آشنایی با صنعت سیم و کابلحیدریمهیار9
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––––P

مروجمریم10

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

اجرا در 

استان 

خراسان 

رضوی

1401مرداد ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



آزادیفرزاد11
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خزاییفرهاد12
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
––P–دو ساعتیک روز––1401/05/221401/05/263022

غیبت بیش 

از ده درصد

نیازیعذرالدین13
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پشوتنشهرام14
غیر  )اصول طراحی معماری 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

400
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پاداشفریده15
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مظفریانسید مهدی1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حسن زادهمجید2

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
––P––دو روز––1401/05/011401/05/053018

غیبت بیش 

از ده درصد

هاشم3
رشیدی جهان 

آباد

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
––P––سه روز––1401/05/011401/05/053012

غیبت بیش 

از ده درصد

فریدونی برز آبادداریوش4
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

اوستادمنوچهر5
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ذاکرزادهلیدا6
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اسکندری نژادمنصوره7
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

عدالتی منشسکینه8
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

علی اصغر9
خورشیدی 

بیدسردره

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

غالمینعمت اله10
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

اسکندری نژادمنصوره11

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

1401مرداد ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات



افراسیابیعلی12
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
––P––دو روز––1401/05/221401/05/263018

غیبت بیش 

از ده درصد

سرویس و نگهداری خودروابراهیمیزهرا13
ITC-AT-

658
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سرویس و نگهداری خودروباقریزینب14
ITC-AT-

658
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سرویس و نگهداری خودروتقوائی نیاسیداحسان اهلل15
ITC-AT-

658
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سرویس و نگهداری خودروحسن زادهمجید16
ITC-AT-

658
––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

سرویس و نگهداری خودروساجدیانیعلی رضا17
ITC-AT-

658
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سرویس و نگهداری خودروکرمیظاهر18
ITC-AT-

658
1401/05/221401/05/263030–––––P––

سرویس و نگهداری خودرودستواریانزینب19
ITC-AT-

658
–P––چهارساعتسه روز––1401/05/221401/05/26308

سرویس و نگهداری خودروقربانیرویا20
ITC-AT-

658
–P––چهارساعتسه روز––1401/05/221401/05/26308

آبرومند پناهحبیب اله21

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

حاجتیحسین22

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

جلیلی پورفاطمه23
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

براتیزینب24
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صادق زادهزهره25
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عادلیراضیه26
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عابدی ده شیخمهدی27
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

اجرا در 

 )استان

غیبت بیش 

(از ده درصد

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طالع زاریحمید1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
P–––دو ساعتدو روز––1401/05/011401/05/053018

غیبت بیش 

از ده درصد

نظریآیدا2

مسیریابی شبکه های سیسکو 

Cisco Certified 

Network Professional-

Routing (CCNP routing 

 (مجازی - غیر حضوری  ) (

ITC-IT-

1028
–P–––دو ساعت–––1401/05/011401/05/053028

جرجانینادر3

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شاملوفاطمه4

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

طالع زاریحمید5

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––––P–

ملکمحمدعلی6

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

قره غولتاج محمد7
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/05/081401/05/113024––

یک روز 

تاخیر
––P––موجه

(مقدماتی)طب سنتیفالحمهربانو8
ITC-FO-

203
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

پرورش اسباراززادهکمال الدین9
ITC-FO-

129
موجه––P–سه ساعت–––1401/05/081401/05/113027

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان گلستان

نام خانوادگینامردیف



شاهدوستمهران10

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نقویمحسن11

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

گزمهسعید12
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

سرایلوعلی13
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شهرکیجعفر14
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

هدایت پناهرحمان15
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نظریآیدا16
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

حسینیسیدرضا17
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

پاویزناصر18

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

غراویآسیه19

هنر بومی  )چوقا بافی 

غیر  ) (چهارمحال وبختیاری

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

391
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

لیال20
گیلک حکیم 

آبادی

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مرادیوحید21

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طالع زاریحمید22

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

نیرومند توماجشیرین23

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



موالئیلیال24
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

گزمهسعید25
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

 پیشرفتهLOGOخوشقدماسماعیل1
ITC-PE-

422
1401/05/011401/05/043030–––––P–––

دژاکامسیداسمعیل2
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

بدرکصفیه3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––––P–

جاهدی زیگساریمریم4
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––––P–

رزم  آراشیرین5
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
P––––سه روز––1401/05/011401/05/05326

غیبت بیش 

از ده درصد

علی زاده اوتاریعرفان6

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––––P–

محمدپور تسیهامیر7

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

مالئیحسین8
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

لطفی خرشکیفردوس9
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

احمدی مالوانیمحمد10

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافآذریانفرزاد11
ITC-UB-

449/1
1401/05/021401/05/051616–––––P–––

اجرای سقف کاذب کنافنظیری هره دشتعلیرضا12
ITC-UB-

449/1
1401/05/021401/05/051616–––––P–––
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خجستهمهدی13
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

خوش سروراحیاء14
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

شادبهرمجید15
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

سیدنصرالدین16
رضوی 

باالجورشری

 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رفعتیقادر17
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

کریمی نیای رادمحمد18
عیب یابی پیشرفته موتور 

L90و 3مزدا

ITC-AT-

505
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

اسماعیل19
خاصه خان 

دلخوش

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

دشتبانمهدی20

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خوشقدماسماعیل21
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

شمالیآیدا22
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نگران لنگرودیپیمان23
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جاهدی زیگساریمریم24

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

علی زاده اوتاریعرفان25

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–P–––دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

المئیعلیرضا26
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بدرکصفیه27
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

ابراهیمیمحمد28
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



گزمهاعظم29
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طاعتیشاهرخ30

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عکاسی دیجیتال پرترهباباییمحمود رضا31
ITC-AV-

125
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

سعادت میر قدیمسیدتقی32
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

کریمی نیای رادمحمد33
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ابراهیمیخسرو34

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آذرون جعفر آبادحسن35

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مهدی36
شریف نیا 

بیجارپس

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نگران لنگرودیپیمان37

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مریم38
جارستان 

دوگوری

آشنایی با نرم افزار 

غیر حضوری  ) (پیشرفته)مطلب

(مجازی - 

ITC-PE-

235
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

سیده لیال39
جوادی 

نیاصومعه سرایی

غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شادبهرمجید40

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

علی زاده اوتاریعرفان41

هوشمندسازی  )هوش تجاری

بر پایه  (کسب و کار

Microsoft Power Bi 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-IT-

812
1401/05/291401/06/023030–––––––P–



رشیدی اسطلخیمهدی42
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینیحجت اله1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

امیدیفریبا2

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کریمیفریدون3
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

گل ورانیمجتبی4
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

گودرزیفاطمه5
 )بافت گلیم در قالب زیورآالت 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

499
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بیرانوندامین6

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

لریمسلم7
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
––P––سه روز––1401/05/011401/05/053012

غیبت بیش 

از ده درصد

فالحیمختار8

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

ذوالفقاریافشین9

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

هوشمندیحسن10

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
––P––یک روز––1401/05/081401/05/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی تاریخ پایان
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سیفیمژگان11
 ) HSEنظارت ، اجرا و پایش 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

175
1401/05/011401/05/126060–––––P–––

پارسامحمد رضا12
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

غالمیعلیرضا13
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

محمودیسعید14
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

الهی نژادعلی15
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

مومنی روستاییسمیه16
غیر  ) (صنعتی )سرویس خواب 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

136/1
1401/05/081401/05/123030–––––––P–

حسن زادهالهام17
ایجاد طرح روی چوب با 

(روش لیختنبرگ)برق

ITC-WO-

129
1401/05/081401/05/113030–––––P–––

گودرزیپرستو18
غیر  )حجم سازی روی شیشه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

476
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ذوالفقاریافشین19
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رجبیسمیه20
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

موالیی تاریرضا21

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

نعمت الهیهادی22

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خادمیکبرا23

هنر بومی  )چوقا بافی 

غیر  ) (چهارمحال وبختیاری

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

391
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

مهرپورایرج24
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آقاییغالمرضا25
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
–––P–دو ساعت–––1401/05/221401/05/263028

گل ورانیمجتبی26
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



معتمدیرضا27
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پورمحسنینوشین28
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

امان اله نژادفردفرزانه29

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

سیفیمژگان30

طراحی روی مس و پرداز آن 

- غیر حضوری  ) (پیشرفته)

(مجازی 

ITC-SD-

404
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

زمانی وردیمهران31
غیر  )پرورش و تکثیر زنبور عسل

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

034
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

مسروراصغر32
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بحرپیمایابراهیم1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

طاهریانسعید2
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/05/011401/05/053232–––––P–––

ملکی مجداعظم3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

وهاب زادهمهدی4
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بهادریمحمد مهدی5

ارائه مطلب با نرم افزارهای 

Prezi و Focusky (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

383
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

حمیدی گلیردعباس6
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

یوسفیاسماعیل7
 )روانکارهای صنعتی و خودرویی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-MA-

172
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اصغر تبار لداریعلی8

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

طاهریانسعید9

تکنولوژی کاربرد سنسورها 

غیر  )درسیستم های صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

411
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

خلیلیمحسن10

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/05/081401/05/113030–––––P–––
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عبدیمجتبی11

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
–––P–چهارساعت–––1401/05/011401/05/116056

حنیفیکامران12
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

یعقوبی سورکیمحسن13
 ) 3گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

353
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

محمدزاده مشائیفیروزه14
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

باقریعباسعلی15

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

قاسم پورمهدی16

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اکبرنژاد سارویحبیب17

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صادق18
شیری پور 

کشتلی

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

قنبریحامد19

کاربرد نرم افزار پردازش و 

غیر  ) Lab Viewمانیتورینگ 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

505/1
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مصطفی پورصادق20

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

آشنایی با صنعت سیم و کابلکوثری لنگریمسلم21
ITC-PE-

252
1401/05/221401/05/263030–––––P––

اجرا در 

استان 

خراسان 

رضوی

حاجی زادهایمان22
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

شفائیعلی23
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



محمدپورشکتائیمحمود24
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

طاهریانسعید25
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حنیفیکامران26
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

سلیمانی راداباذر27
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عبدالهیسمیه السادات28

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–––P–سه ساعت–––1401/05/221401/05/263027

پزشکیافشین29

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ساحلیسعید30

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صحافیایمان31

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

یوسفیعلی32

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ابراهیمیمیترا33
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

خاتمیمولود34
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پرفروغحمید35
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



سید علی36
قریشی سید 

محله

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

منتظریشایان37

ایستگاه های کنترل مرکزی و 

غیر  )پمپاژ در آبیاری قطره ای 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

132
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

احبابی طبرستانیمریم38
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030––––P––––

رضایی کیاسریمهدی39
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مؤذنی نقندرطاهره40
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حسن دختاسماعیل41
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رحمانیمحمد علی42
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صادق43
شیری پور 

کشتلی

آشنایی با اصول و عملکرد 

سیستم های حفاظت و امنیت 

- غیر حضوری)الکترونیک

(مجازی

ITC-EL-

806/3
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

بحرپیمایابراهیم44

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

شاکری چمازیشعبان45

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

قلی زاده مرزناکییوسف46

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

نوریغالمرضا47

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

جعفریانمعصومه48
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

وهاب زادهمهدی49
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060–––––P–––
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زارعیرضا1
PLC1500-TIA Portal ( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

549/2
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

اوقانی اصفهانیمحمد رضا2

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

بیاتفاطمه3
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
––P––یک روز––1401/05/081401/05/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

احمدیمرتضی4

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
1401/05/011401/05/116060–––––P–––

امیرینجمه5
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

عسگریاکرم6

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

غالمیبانو7

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

صحرائیاکبر8
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

امینیاحمد9
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

مجیدیعلی10
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایان
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(پیشرفته)طب سنتی بزم آمونحمید11
ITC-FO-

202
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

(پیشرفته)طب سنتی شاکریحامده12
ITC-FO-

202
1401/05/221401/05/253030–––––P–––

سعیدیگلبرگ13
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

رئیس محمدیمحمد14

مقررات ملی تاسیسات 

غیر  ) 17مبحث -ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

196
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

بیاتیمریم15
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

کلهرسعید16
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/05/291401/06/023030–––––P–––
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پاده باننجمه1

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

احمدنیاسرو2
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

مهسا3
امدادی شفت 

محله

طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

دادخدایی یوانانیسیده زهرا4
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

دریانوردنجمه5
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

دهبانطاهره6
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

ذوالقدرهاجر7
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

زارعی منوجانمهدیه8
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

شجاعی نودزسمانه9
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

صادقینجمه10
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

عوض پورخدیجه11
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P
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غالمپورجغانییاسمن12
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

رقیه13
میرشکاری ده 

کهان

طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/05/011401/05/053030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارسیرجانی زادهفاطمه14
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارفخاریهانیه15
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارغالم نجفینجیبه16
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارحسین پورفریده17
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارحسین پورمعصومه18
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارزارع مهرجردیمرضیه19
ITC-SE-

358
P–––سه ساعت–––1401/04/301401/05/023027

الگوساز و دوخت لباس کارمکرانی بندریطیبه 20
ITC-SE-

358
P–––سه ساعت–––1401/04/301401/05/023027

الگوساز و دوخت لباس کارامینی والشانیاشرف21
ITC-SE-

358
P–––دو ساعت–––1401/04/301401/05/023028

الگوساز و دوخت لباس کارچکینعاطفه22
ITC-SE-

358
P–––سه ساعت–––1401/04/301401/05/023027

الگوساز و دوخت لباس کاروطن دوستربیعه23
ITC-SE-

358
P–––سه ساعت–––1401/04/301401/05/023027

الگوساز و دوخت لباس کارمریدیالهام24
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کاروهابی نیاریلیال25
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارپشامشقایق26
ITC-SE-

358
P–––سه ساعت–––1401/04/301401/05/023027

الگوساز و دوخت لباس کارمحمدیانفاطمه27
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارسلجوقیسپیده28
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

اجرا در 

استان



الگوساز و دوخت لباس کارمحمدزادهکبری29
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کاردرعمریم30
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارکهوریراضیه31
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کاررجاییزهرا32
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارمیرشکالیکبری33
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کاربراتیفاطمه34
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارمحمودیمهناز35
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارباقرزاده هماییفاطمه36
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارایمانیحلیمه37
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارصادقیلیدا38
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارمیرزمانیسپیده39
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

الگوساز و دوخت لباس کارمحمدپور افشارخدیجه40
ITC-SE-

358
1401/04/301401/05/023030–––––––P

باللی کنتکالیکاظم41

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

قاسمیصادق42
 ) 2  چیلرهای تراکمی سطح 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-IN-

030
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

رئیسیحسین43
- غیر حضوری  )هیترهای گازی 

(مجازی 

ITC-IN-

228
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

ضرغام نیاوحید44
غیر  )کولرهای گازی اینورتری 

(مجازی - حضوری 

ITC-IN-

171
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

معلمیفرزانه45
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

سپهری نیاسامان46
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

اجرا در 

استان



امانیرضا47
تحلیل مدارات الکترونیکی 

(مجازی - غیر حضوری  )سمند 

ITC-AT-

341
–––P–سه ساعت–––1401/05/221401/05/263027

امیدواریفرزاد48
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

مسروراعظم49
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030––––P––––

عامری  پوررامین50

تکثیر و نگهداری گیاهان 

مجازی - غیر حضوری  )پوششی 

)

ITC-FO-

161
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

تقی زاده فردسیدمحسن51

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

کمانیسید ناصر52
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

فقیهیسارا53
غیر حضوری  )حکاکی روی چرم 

(مجازی - 

ITC-SE-

181/1
1401/05/291401/06/023030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نیکونامسودابه1

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

کاویانی رادنگیسا2

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

عزیزیمعصومه3
غیر  )خالقیت در صنایع دستی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

083
1401/05/011401/05/053030––––P––––

حکمتیحکمت اله4

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

شریف فربهاره5

طراحی ساختمانهای سبز بر 

اساس دانش و استانداردهای 

غیر  ) (دوره مقدماتی)اروپایی

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

440
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

جمشیدی سحابغالمعلی6

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
–––P–دو ساعت–––1401/05/081401/05/123028

لطفیمهدی7
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

اکبری کنعانابراهیم8

تربیت مربی کارآفرینی 

KAB/ تمرین روشها و فنون

تسهیلگری

ITC-PD-

902
–––P–دو ساعت–––1401/05/011401/05/116058

محمدیروح اله9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور
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ت
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در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401مرداد ماه استان همدان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



فریدونیزهرا10
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/05/081401/05/123030––––––P––

خیامیندا11
 )روان شناسی مهارتهای ارتباطی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-PD-

113
1401/05/221401/05/263030––––P––––

سهرابیرضا12
 )فنون مذاکره ومدیریت جلسات 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

201
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

عابدیآرزو13
غیر  ) 1اینترنت اشیاء سطح 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1022
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

احمدی حشمتیهنسرین14
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

بهروانمعصومه15
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030––––––P––

غفاریانکامبیز16
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
––P––یک روز––1401/05/221401/05/263024

غیبت بیش 

از ده درصد

فریدنیامجید17
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طالبیانمحمد18

بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

  )(صنایع چوب)دستی برقی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-WO-

116
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ترکمنسهیال19
حکاکی مصنوعات چوبی با مینی 

(مجازی - غیر حضوری  )فرز 

ITC-WO-

581
1401/05/221401/05/263030––––––P––

مرادیبیتا20

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

حصار زادهعلی21
غیر  )عملکرد ترمزهای هوشمند

(مجازی- حضوری

ITC-AT-

657
1401/05/221401/05/263030–––––––P–

نگینیمحمد22
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

الیاسیعلیرضا23
 )تغذیه گیاهان زراعی و باغی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

152
1401/05/221401/05/263030–––––P–––



لطفیمهدی24
تحلیل و عیب یابی مدارات 

 (مجازی- غیر حضوری)منطقی 

ITC-EL-

107/3
1401/05/291401/06/023030––––P––––

آقائی ساالر آبادیامیر25

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

صالحیعلی اصغر26

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

بناپور حمیدیامیر27
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

عبدالحسین زادهپری ناز28
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
1401/05/291401/06/023030–––––––P–

بزرگنسرین29

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

سوریزینب30

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

لطفی می آبادیمریم31
- غیر حضوری  )ساخت پروژه

(مجازی 

ITC-WO-

573
1401/05/291401/06/096060––––P––––

سعیدی نژادشهال32
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

علی محمدیشهرزاد33
بازیافت مواد دوره ریختنی در 

(مجازی - غیر حضوری  )هنر 

ITC-SD-

488
1401/05/291401/06/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینی ده ابادیمحمد رضا1

 در طراحی PV Systنرم افزار

سیستم های خورشیدی 

- غیر حضوری  )فتوولتائیک

(مجازی

ITC-EL-

905/4
––P––یک روز––1401/05/011401/05/053024

غیبت بیش 

از ده درصد

فالححسین2

دفتر داری دفاتر قانونی 

- غیر حضوری  )حسابدرای

(مجازی 

ITC-PD-

732
1401/05/011401/05/053030–––––P–––

بیگیعلیرضا3
تعمیرات مدار مکانیکی یخچال 

R600aهای خانگی با مبرد 

ITC-IN-

241
1401/05/011401/05/056060–––––P–––

ایزدپناهسهیال4

رنگ و شخصیت شناسی آن در 

- غیر حضوری )بافت فرش

(مجازی

ITC-SE-

360
1401/05/011401/05/053030––––––P––

مهیاری ابرقوئیطاهره5
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
–––P–دو ساعت–––1401/05/081401/05/123028

علیرضا6
زینلی درب 

هنری

- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
–P–––یک روز––1401/05/081401/05/123024

غیبت بیش 

از ده درصد

متولی پوراصغر7
- غیر حضوری  ) 2برق خودرو 

(مجازی

ITC-AT-

329
1401/05/081401/05/123030–––––P–––

افضلی سردسیرآزیتا8
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

حکیمی میبدیژاله9
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

زارع ده آبادیحلیمه10
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

1401مرداد ماه  استان یزد

مالحظات تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری غیبت مرخصی

س
ال

 ک
در
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ضو

 ح
ت

عا
سا

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا



زارع شاهیفاطمه11
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

طباطبائیصدیقه12
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

پارسائیانسیدرضا13
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

ایزدپناهسهیال14
 )ساخت زیورآالت سواروسکی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

445
1401/05/221401/05/263030––––––P––

زارعاحمد15

اصول کار با کنترلر سی ان سی 

Mach3 (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-MA-

180
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

موحدیمنصوره16
غیر  )اکوستیک در معماری

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

322
1401/05/221401/05/263030–––––P–––

جاللیفریبا17
غیر  )مدیریت ارتباط با مشتری

(مجازی - حضوری

ITC-PD-

327
–––P–دو ساعت–––1401/05/291401/06/023028

مبینی شورکیزهرا18

بافت گلیم بر روی کوزی سفالی 

- غیر حضوری  )یا گلدان 

(مجازی 

ITC-SE-

287
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

موحدیمنصوره19
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/05/291401/06/023030–––––P–––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی





اداره آموزش مرکز تربیت مربی


