
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حاجی محمدیمحمد1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

گلیحبیب2

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

علویسیدمحمود3

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فرضعلیزادهبابک4

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

باهمتمهدی5
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

قهرمانیعلیرضا6
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

عمادنیما7
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

محمد حسن اقدمحوریه8
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

سلیمانیحامد9
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

کریمیعزیزه10

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––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

1401شهریور ماه استان آذربایجان شرقی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ابراهیم11
عباسی سیه 

جانی

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––––P––

احبابمریم12
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بهادری کلیبرشهرام13
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

تشهدجمالسپیده14
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030––––––P––

زارعی ملکجبار15
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

باالییمحسن16

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

عباسیفریبا17

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

سلمانی اصللیلی18
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مهدوی اصلخدیجه19
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اکبرزادهحبیبه20
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اصالنیموسی21

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رمضانیبهنام22
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030––––––P––

شیخ االسالمیمحسن23
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خلیل پوراسبقجواد24

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

زندییوسف25

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



غفاریان ساالریزهرا26

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رضاییحبیب27

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قهرمانپورمهدی28

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نعمتی فردوحید29

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M1-1) (   غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

022/1
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

سلمانی اصللیلی30

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمد حسن اقدمحوریه31

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حاج حسینیاسماء32
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––––P––

واعظ سیسمنیره33
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––––P––

اصولیعلیرضا34
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

روشنیعلی35
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رضاییحبیب36
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صدریمهرداد37
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

اسدزادهزین العابدین38

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حاجی محمدیمحمد39

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/19نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



جمالپورمیکاییل40
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نجفی تک آغاجآرش1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

خوشوقتهیمن2

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مقدمحسین3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسرشیدیشلیر4
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اکبریفرهاد5
طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

پارسانیامعصومه6
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اکبری مجدگیسو7
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

تقی پورزهرا8
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

تمرزادهعایشه9
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

الله10
جعفری قلعه 

جوقی

آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

جهانبخشآرزو11
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

خسروزادمرضیه12
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

صفرپورفاطمه13
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

طالبىرعنا14
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P
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عابدینیفاطمه15
آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

آسیه16
مجلسی توپراق 

قلعه

آموزش نرم افزار سه بعدی 

طراحی لباس

ITC-SE-

220
1401/06/051401/06/093030–––––––P

(1) خودرو پیشرفته ECUکردسلیمان17
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

میدان نورداباجالوجعفر18

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حقیعلی19

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

محالیسامرند20
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مقدمحسین21
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جلیلینیشتمان22

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

حسن نژادامیر23

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

عباسیمحمد24

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

بهروزیالمیرا25

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمدی بوکانیعالیه26

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ایمانی باشبالغرحمان27

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اجرا در 

استان



قربانیمعصومه28
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ولی زادهراحله29

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سلیمیحمیرا30
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مختارزاده خانگاهحمیده31
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ولی دادمریم32
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

باقریحمیده33
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سلیمانیشهناز34
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کثیریمهرداد35
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

شیخ بگلویوسف36
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

محمدیفرخ37
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

صدیف38
شکری یولقون 

آغاج

فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

احمدی پهلوانحمید39

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مقدموحید40

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صفاییخالد41
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حاجی زادشهال42
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



محمدیمسعود43

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمدی بوکانیعالیه44
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اکبریفرهاد45

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

روشناییبهنام46

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030––––––P––

سپهرانجمعلی47

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حمیدیولی48

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کیانیناصر49

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

باقریحمیده50

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مختارزاده خانگاهحمیده51

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مروتینازی52

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عباسیجبرئیل53
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

حاجی محمدییوسف54
تغذیه و خوراک دهی در پرورش 

اسب

ITC-FO-

323
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



ابراهمیانحسین55

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

باختریکبری56
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

ناصریمرتضی57

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

میدان نورداباجالوجعفر58

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رحمانیحمید59
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صمدیلیال60
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

محمد زادهشیدا61
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

موغمیسعادت62
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

وصالیمهدی63

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حسینیسیدبهرام1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

موسویمیر یوسف2

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بهروزداور3
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
–––P–دو ساعت–––1401/06/051401/06/093028

مختارپوراعظم4
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حاجی زادهعلی5

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
––P––دو روز––1401/06/051401/06/093018

غیبت بیش 

از ده درصد

ایمانپورمغوانمهناز6

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسنیرقیه7

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سلیمانیانزهرا8

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اسدالهیولی9
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

دسینه کوکناراقدس10

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––
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هژبریزهرا11
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کیوانی مجندهبیتا12

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
P–––دو ساعتدو روز––1401/06/121401/06/163016

غیبت بیش 

از ده درصد

فرجیایرج13

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

غفارزاده عوریناهید14
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ثقته مجتهدیافسانه15
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فرچ پورزهرا16
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محاسنی حسینیزهرا17
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

یوسفیپروین18
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

لیلی19
یونسی حسی 

کندی

- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مجرد ساقصلوپریسا20
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

حسن زاده نمینسمیه21

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

توکل پوررودابه22
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شجاعیمطلب23
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––

فرجیایرج24

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نصیرزادهعبدالرحیم25

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



شریفیعفت26

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غفارزاده عوریناهید27

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
–––P–دو ساعت–––1401/06/191401/06/233028

نوروندماهیده28

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دسینه کوکناراقدس29
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمدیمالکه30
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شاهیرضا31
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

اصغریرقیه32
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حسینیسیدبهرام33
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حسنیرقیه34
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

محمدیمالکه35
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

شاهیرضا36

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سیفیبشیر1
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

اطرشیعفت2

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

خامه ءمحمد3

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شمسیعصمت4

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فالح زادهمریم5

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

جابری پودهمحمدعلی6

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حیات داوودیسیدمهدی7

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

زمان پور بروجنیکامران8

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

صمدی کاشانیمحمد9

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––
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جاللیجاوید10

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سلیمیان ریزیمحمد رضا11

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

پوربافرانیمحمود12
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ایرانپورلیال13
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

طالبی سدهطیبه14
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

برخوردارسوسن15
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

نجفی آرانیمحمدرضا16
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

شفیعی علویجهآزاده17
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

عاطفه18
صادقی حداد 

زواره

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ارباب دیزچهزهرا19

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نصاریسحر20

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

آقائی پیرکوهیمهری21
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسینیسیدرضا22
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

قدمیطاهره23
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شهریاری نژادعلیرضا24

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

رضادختمحسن25
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/05نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



زارعیعلیرضا26

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

گنجی فردناهید27

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

موالئیعفت28

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

حاجی کتابیطاهره29
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فرح بخشلیال30

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نادری نطنزیلیال31
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آقاجانیبهروز32

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

وفائیفاطمه33

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

یزدانیانسیدمهران34

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

فروزانفرفریده35
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

امینیاعظم36

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حکیمیعلی37
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رضاییعوض38
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



نادری دره شوریمهرداد39
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسینیایرج40
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جاللیجاوید41

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قانعی فرافشین42

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نصرآزادانیسیدحسن43

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شریفعظیمه44

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آقاجانیمحسن45
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––

اکبریفرشته46
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

قیاسلوحبیبه47
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نجفی افوسیمهدی48
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

برخوردارسوسن49

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حاجی کتابیطاهره50

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سلطانیاناعظم51
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

طهماسیانآناسیک52
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

مارگسیانناربه53
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––––P–



نیک آئیننرجس54
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رفیعی  دهاقانیمریم55
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030––––––P––

علی نقی نائینیآزاده56
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عاطفه57
صادقی حداد 

زواره

غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زارعیعلیرضا58
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

مقصودی افوسیمالک59
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

توانگر ریزیحسن60
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سلطانیحسنعلی61
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دهقان نیریعلیرضا62
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

اکبرپوریمرضیه63
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

خطیبیزهر64
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

مالک نهتانیسعید65

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

خداشناسمه جبین66
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

راجیزهرا67
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030––––––P––

نصرمنشزهرا68
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

سلطانیمهناز69
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



نیک روششهناز70
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

کیانی نکومهدی71

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضایی جندانیعباس72
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

معتمدی تهرانیمهدی73
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نصیری خوزانیحمیدرضا74
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضایی برزانیمرتضی75

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حسینی دارانیفریبا76
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مالیی اردستانیمحمد هادی77

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

آقائی پیرکوهیمهری78
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فخارزاده نائینیحوریه79
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

محمدییوسف1
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

قبادنسرین2
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUکاظم لومیالد3
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––––P–

ابوالفضلیالهه4
تعمیر و نگهداری چاپگرهای سه 

FDMبعدی 

ITC-MA-

189
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

درویشمحمد رضا5
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

سلطانی صحتداود6

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

رحیمیفاطمه7
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

گله بسیاریمهدیه8
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

حق نظریزینب9
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اسدالهیخدیجه10
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اردالنیمژگان11

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
P––––یک روز––1401/06/121401/06/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

حسینقلی زادهعلیرضا12
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––
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دهنویمحمود13
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

ابوالفضلیالهه14

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

امیدیجعفر15

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آقازادهصمد16

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کاظم لومیالد17
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––––P–

اسماعیل زادهسیدمهدی18
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

محمدییوسف19
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پیشرفته\PLCکاظم لومیالد20
ITC-PE-

411
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

اسدالهیخدیجه21
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

هادیزادهیوسف1

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رادفرالهام2

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
P–––دو ساعتیک روز ––1401/06/051401/06/093022

غیبت بیش 

از ده درصد

دارایینسرین3
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسچولکیشمسی4
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عباسیسهیال5
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

کیهانیطیبه6
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رستمینوروز7

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––P––––

گل نظریمهتاب8

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––––P––

شفیعیمعصومه9
طراحی و اجرای قطعات سبک 

خرپا

ITC-UB-

510
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ابراهیمیکبری10

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––
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صناعیمهین11

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

درویشیجمشید12

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

حیدربیگیلیلی13
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

منصوریسکینه14

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رستمینوروز15

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خرمینسترن16
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

داورمریم17

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کبودیآناهیتا18
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

مهوش19
نور محمدی 

دهباالیی

 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صناعیمهین20

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمدی تبارمنیژه21

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شیرین گومعصومه22
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مردانیبنفشه23
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عباسیسهیال24
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



مرشدیهدی25
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030––––––P––

غالمیحمیدرضا26
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

عباسیسهیال27
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

کارگرپروین28
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

کیهانیطیبه29
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

گوهریمیترا30
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مردانیبنفشه31
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

بالسمیناهید32
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

کامرانمعصومه33
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

منصوریسکینه34
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رستمینوروز35

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکدمحمدپورحسن1
ITC-EL-

307
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

ایزدیلیال2

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسحیاتداودیصغری3
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسرودحله پورفروغ4
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

دهقانیحیدر5

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

هاشمی شبانکارهعبدالرسول6

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اکبریوحید7
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

پوربهیمحمدرضا8

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––P––––

بشیریسعید9
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030––––––P––

میمدیابراهیم10

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

دریاسفرکبری11
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

تاریخ پایان
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تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ذعابصدیقه12

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

چعبی زادهسمیرا13
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

حیاتیزلیخا14
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آزیتا15
احمدزاده 

بهمبری

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شیخیانیستاره16

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

لیراویطاهره17

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

احمدزادهراضیه18
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030––––––P––

معتجباعظم19
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فروزانیهانی20

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

 سراجیحمیده21

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حیات داودیصغری22

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حسینی زادهسیده مرضیه23
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زنده ویامید24
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شیخ نصریمحمد25
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

فروزانیهانی26
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



بی باکاصغر27
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

بی باکمحمد رضا28
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

چعبی زادهسمیرا29
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

رویه کوبی مبلرودحله پورفروغ30
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

قاسمیاسکندر31

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
–––P–سه ساعت–––1401/06/271401/06/303027

پوربهیمحمدرضا32

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––

بایوجیهه33
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکدحسینی پویامهدی1
ITC-EL-

307
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

همتیمیثم2

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ابوالفضل3
مهمان نواز 

شیجانی

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

مجید4
شیرین آبادی 

فراهانی

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

کمریتیمور5

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

خداشناسسمیه6
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
–––P–سه ساعت–––1401/06/051401/06/093229

نصیرشعیبیفهیمه7

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه8

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بیکی ورزنهمحمد رضا9

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028
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ابوالفضل10
مهمان نواز 

شیجانی

 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16129––یک روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

کمریتیمور11

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

میراحمدیزهره12
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

پور حسن مهربانانسیه13
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مهتابی بیدگلیافسانه14
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

میرحسینیسمیه سادات15
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

متوسلیانمجتبی16
 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

پورباباابوالفضل17

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صفر پورعبداله18

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نظارتیامیر19

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

احمدیمحمد20
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صفرینسرین21
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قاسمیمصطفی22
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

توکلی طرقیخدیجه23

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سازمندعلیرضا24

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



ملک سیاه چشممحمد رضا25

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

زالیمحسن26
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کمریتیمور27

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نرگس28
علی مردانی شهر 

بابکی

غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

احمدیمحمد29
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اسماعیلی چپیپریسا30
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نظارتیامیر31
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اسماعیلیزهره32
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

33
سید جلیل 

الدین
رویه کوبی مبلرفیعی

ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نعیمیمحبوبه34
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

بزرگ منشمحسن35

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

اسماعیلی چپیپریسا36

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

پورباباابوالفضل37

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صفرینسرین38

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/27نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

امینی خوئییوسف1
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ترابیطلعت آغا2
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

طالبیمرضیه3
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

معادیخواهحکیمه4
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سروش5
خسروی 

سوادجانی

 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

جوانبختافشین6

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

امینیلیال7
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مرادی نافچیفاطمه8
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
P––––دو روز––1401/06/191401/06/233018

غیبت بیش 

از ده درصد

اعظم9
صالح ریاحی 

دهکردی

-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401شهریور ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پورحسامیمحمدحسن1

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030––––––P––

کریم آبادیبهزاد2

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
––P–دو ساعتدو روز––1401/06/051401/06/093014

غیبت بیش 

از ده درصد

محمد نژادطاهره3
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUگویاسامان4
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ناصریعلی5

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
––P––دو روز––1401/06/121401/06/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

سبزه جومحمد6
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فرسادآتنا7
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مالکیعفت8

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

غالمیصدیقه9
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030––––––P––

کیانی زادهنرگس10
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401شهریور ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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 ح
ت

عا
سا



خزاعی نوکندمهدی11

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030––––––P––

زیرکفرشته12

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

درویشی طبسنرگس13
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
––P––یک روز––1401/06/121401/06/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

پارسائیفاطمه14
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

فاقدیمحسن15
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

پورحسامیمحمدحسن16

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M1-1) (   غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

022/1
1401/06/191401/06/233030––––––P––

کیانی زادهنرگس17

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
–P–––دو ساعت–––1401/06/191401/06/233028

قلمیسارا18
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

کوهیسمانه19
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غنچه گی ثانیعذرا20
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
–P–––دو ساعت–––1401/06/191401/06/233028

آزاد نژادعلیرضا21

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

زینلیعبدالرحمن22

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

قاینی نژادفاطمه23
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رویه کوبی مبلدهقانیاسماعیل24
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



درویشی طبسنرگس25
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

دالکهمعصومه26
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فوداجیسمیه27
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

انزوائیآزاده1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سروئی اصفهانیغالمرضا2

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نبوی فردمهدی3

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسینی قصرزهره سادات4

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

صبری بنهنگیحسن5

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

افتخاریگلرخ6
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

علیرضا7
پایدار رود 

معجنی
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسینیسید محمد8

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اسحاقیاسماء9

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

لیال10
غالم کار علی 

آبادی

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مروتی ساالنقوچزکیه11

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401شهریور ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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شکوریانراحله12

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUخبازمافی نژادمجید13
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

عربانی دانارسول14
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

هدایتیحجت15
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

عظیمیسارا16

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P––

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

سهرابیمرضیه17

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––––P––

رشنوادیمحمد رضا18
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

لطفیسمیه19
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نیک خوحسین20
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بنائیانعلی21

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

خانقاهیرسول22

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

سمیه23
رحیمی آغ 

چشمه

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

فاتحی توپکانلومعصومه24

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اکبرآبادیفروغ25
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسن پورطاهره26
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



رجائیاننرگس27
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صالحی پارسامعصومه28
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ساالری ایوریزهرا29
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

درویشیافسانه30
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

موسوی ازغندیسیده ملیحه31
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عربانی دانارسول32
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

خبازمافی نژادمجید33
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

واحدیسید رضا34
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ارجمندیخدیجه35
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عابدمحمد36
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ذاکری کالتفرید37

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاکریعلی نقی38

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
–––P–دوساعت–––1401/06/121401/06/163028

لطفیسمیه39

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خسروجردیمحبوبه40

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
––P––یک روز––1401/06/121401/06/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

پاکدلمهدی41
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––



محمدی مقدمحسین42
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
––P–چهارساعتدوروز––1401/06/191401/06/233010

غیبت بیش 

از ده درصد

اسماعیل زادهعلیرضا43

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

تعظیمیمجتبی44

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمد زادهعباس45

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شیبانیهاشم46
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رسول خانیمنیره47
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمدرضازادهاعظم48
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ادهمیمژده49
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شوقی الئینبهمن50
تغذیه و خوراک دهی در پرورش 

اسب

ITC-FO-

323
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مژگان51
پیله ور وطن 

دوست

پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زارع پورالهام52
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غالمی طرقبهمهدی53
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صادق زادههاشم54
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مجیری طهرانیخدیجه55
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



خانقاهیرسول56
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

غزنویحسین57
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

پایدارمعجنیعلیرضا58
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

رزم فرساالهام59

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضوی تبارحبیب60

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نجفی یزدیمحمد61

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صالحی پارسامعصومه62
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مختاری قدیممریم63
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

بلوکزری64
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

طبسیسیدمهدی65
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

عابدمحمد66
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

توحیدی نیاسیدابوالفضل67

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضوی رادشادی68
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضوی فردعباس69
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صدیقیسمیه70
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صمسیده فریبا71
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رستمیعلیرضا1

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عبدال زادهمحمد2

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

علیپورمهدیه3
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

کالته عربیالهه4
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

خواجه ئیانمریم5
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ساره6
محمد ابراهیم 

زاده

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

عبدل آبادیهانیه7

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

عبدال زادهمحمد8

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صادقی الحسینیسید محمد9

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

علیزادهحاتم10

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

تاریخ پایان
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1401شهریور ماه استان خراسان شمالی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



حسین نیامریم11
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صاحبی فردزینب12
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غالمزاده نباتیمهشید13
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زهره14
حسن زاده 

جوشقان

- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غالمزاده نباتیمهشید15

Certified Wireless 

Network Administrator 

(CWNA)  ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-

450
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

موسویصدیقه16

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

اسالمیفهیمه17
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پوینده مهرایمان1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عندلی زادهحمیده2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

محمد زمانی پورامیر3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

محمدی پناهمحمدحسین4
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسالیاس زادهجبار5
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسعبدی گراوندیبهروز6
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

دوام بدلیال7
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

طرفیصدیقه8
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

آیتیفریبا9

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

باهرانآناهیتا10

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

قیصریمسعود11
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

نیک روزمریم12
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

تاریخ پایانتاریخ شروع
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401شهریور ماه استان خوزستان

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



شهبازنیامریم13
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سخاجوامید14

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

فالحتیخدیجه15

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فرحانیحسین16
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آیتیسیده نرگس17

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

قیصریمسعود18

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

جاسمی منفردجمیله19
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

حاتمی منجزیسودابه20
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

عبدالهیافسانه21
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

فروزانی بهبهانیلیال22
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نجاتیمیترا23
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

صفری فروشانیسارا24
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

حردانیکافیه25
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



حسن نیاپروانه26
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030––––––P––

صانعی دهکردینسرین27
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شجاعینسترن28
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

آیتیفریبا29

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

دین پناهامین30

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

خجسته فردمحبوبه31
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

مشهدی زادهمعصومه32
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––––P–

پورطاهرزارعیعبدالمحمد33
 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

قاسمی فرمجتبی34
 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

کرکیعبدالرضا35
 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

رحیمیزهرا36

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

پنائی شمیمریم37
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عادلپورسعید38

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسین فیض الهمحمد39

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

جاسمی منفردجمیله40

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––––P–



حیدریمژگان41

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عبدالهیافسانه42

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

ناطقپدیده43

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

شهبازنیامریم44
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دین پناهامین45
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
P––––سه روز––1401/06/191401/06/233012

غیبت بیش 

از ده درصد

دارابیناهید46
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

رئیسی نسبفرزانه47
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کیانی چهاربنیچهگلی48
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

نیک روزمریم49
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

باهرانآناهیتا50
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

شفیعیفاطمه51
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

آراستهعبدالنبی52
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شکاری سردشتطیبه53
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

دارابیناهید54
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

جاسمی منفردجمیله55
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

صفری فروشانیسارا56
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

عبدالهیافسانه57
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––––P–



فرحانینجات58
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

دین پناهامین59

Certified Wireless 

Network Administrator 

(CWNA)  ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-

450
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

خدادادیمسعود60
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رضاییسهیال61
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

موسی زادهلیال62
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نوروز پور احمدیسودابه63
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
–––P–سه ساعت–––1401/06/271401/06/303027

رزم آورروح اله64
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

معلمیانمهدی65
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حزبازادهاسماعیل66

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جمشیدیابوالفضل1
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسنیزینب2
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسهاشمیسیدغالمرضا3
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نصیریزهرا4

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عباسیحسن5
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

زرگریفیروزه6
طراحی و اجرای قطعات سبک 

خرپا

ITC-UB-

510
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

عیوضی اصلعلی7

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

امینیسید علی8
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عزیزیمعصومه9
کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمدیمریم10
ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

چهره گشازینب11

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

زارعیرقعت12
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

عزیزیمهناز13
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401شهریور ماه استان زنجان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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معروفخانیخدیجه14
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

پرویز پورلیال15

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

تقیلوخالق16
 )سیستم حفاظتی خودرو 

(دزدگیر

ITC-AT-

203
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

بهرامیمریم17
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030––––––P––

مرادینادر18
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

یارمحمدیسمیه19
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قائمیسیما20

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

باقریبهاره21
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عزیزیمعصومه22
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دوستانیرامین23

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M1-1) (   غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

022/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

قزلباشحسین24

جوشکاری برروی فوالد ساده 

 Module )کربنی به روش مگ 

M1-1) (   غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

022/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

توکلیزهرا25

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

قاسمینسیم26

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



محمدیزینب27

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

خانیلیال28
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

چهره گشازینب29
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

محمدیمهسا30
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

مرادینادر31
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رضاییلیال32
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

گیلکپروانه33
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030––––––P––

خانیلیال34
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

امامینسرین35
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

گل کرمفرشته36
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030––––––P––

حیدریپیام37

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خوریانیانعلیرضا1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رنجبرمریم2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

نورائیالهام3

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

میرحاجسمیه4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

طالبی دارابیصفیه5
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030––––––P––

جوادی مقدمعلیرضا6

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسنیعادله7
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

وزیریمهدی8
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

طحانزهرا9
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مغنی دامغانیفرشته10
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نژاد پورعادل11

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––
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نوع همکاریغیبتمرخصی
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1401شهریور ماه استان سمنان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کردیمرتضی12

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جوادی نژادسمانه13
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ملک محمدیحمیدرضا14
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

پروئیمحمدمهدی15

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

شفقیسمیه16

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––

یاوریحمیدرضا17

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

طباطبائیانعطیه السادات18
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

برآهوئیعلیرضا1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حقانی نیابرکت اله2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

خراسانیعلی3

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

خزاعیمهدیه4
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سارانیپرویز5

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شهدوستیکامبیز6

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

هاشم زهیهوشنگ7

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شریفیمحمدمهدی8

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رمرودی نسبجواد9

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شاهوزائیآمنه10

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نوع همکاری

مالحظات

1401شهریور ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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غیبتمرخصی



(1) خودرو پیشرفته ECUبرخوردارعلی11
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUپودینهحسین12
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUصمیمیحامد13
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ایمان14
یزدان پناه شاه 

آبادی

طراحی و اجرای قطعات سبک 

خرپا

ITC-UB-

510
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

آبیل صغیرزینب15
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خزاعیمهدیه16
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شهدادیمریم17
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

علوی زادهجمیله بی بی18
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کیخاصدیقه19
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاهوزائیآمنه20
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عنانیزینب21
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاهوزائیپریسا22
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شیبکطاهره23
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

ریکیمهری24
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16125––دو ساعتدو روز–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

معینی زادهمهدی25
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

سارانیمرضیه26
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030––––––P––

شهریاریشیرین27

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



سارانیپرویز28
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نوری صادقنعمت اله29

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خسروی سیبحمزه30

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حقانی نیابرکت اله31

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

هاشم زهیهوشنگ32

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

توان پورمریم33
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ابوالحسن نژادمحمدرضا34
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سرگزیعلیرضا35

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شهدوستیکامبیز36

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اصغریاحمد37
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

پنجه کهفریبرز38
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

نوری صادقنعمت اله39

تدوین برنامه ارزیابی 

 (Risk Assessment)خطرات

در کارگاههای تولیدی و 

- غیر حضوری  )خدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

590
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/19نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



معمر بامریمعصومه40
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شاهوزائیآمنه41
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

آقاحسنیطیبه42
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

بنگل زهیساجده43
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نخ زری مقدمسمیه44
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
–––P–دو ساعت–––1401/06/191401/06/233028

نیک طالعزینب45
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سراوانیجالل46
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

خواجه خسرویسمیه47
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090––––––P––

شاهوزائیآمنه48
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

شهرکی کمککبری49
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فرحبدحمیده50
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

آیت51
ساالریان 

نهبندانی شهر
رویه کوبی مبل

ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رویه کوبی مبلمحمدیعلیرضا52
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

معمر بامریمعصومه53
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

سرحدی مرادیآمنه54
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

شاهگلی میرزهرا55
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



شاهوزائیپریسا56
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ریکیمهری57

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

خراسانیعلی58
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسماعیل زادهمجید1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مفتولینسرین2

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حق پرستزین العابدین3

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عاشوریعلی اصغر4
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
–––P–چهارساعت–––1401/06/051401/06/094036

دبیریالهام5

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شرفمحمد رضا6

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

انصاری فردمحمد مهدی7

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

زارععلیرضا8

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سادهوحید9

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

موسویسید محمد باقر10

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

قهرمانزادهعلیرضا11
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

1401شهریور 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



جوکارعلی12

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

روشناصغر13

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مردانیزهرا14
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

کاظمیقاسم15

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

مقامیعصمت16

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

طاهریارمغان17

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عباسیکاظم18

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––P––––

احمدی خواهآرش19
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

محسنیهادی20
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مفتولینسرین21

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

دبیریالهام22
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

زادسرعبدالرضا23
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمد جواد24
هوشمند 

سروستانی

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



منعمبدری25

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

صفائیانزهرا26
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شفیعیلیالسادات27
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کوثریسکینه28
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ایزدیسمیه29
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030––––––P––

جمشیدیصدیقه30
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سیاحنرگس31
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مشوشمحبوبه32
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مدنی قهفرخیمرضیه33
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صابریمحمد34
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

قهرمانزادهعلیرضا35
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

توکلیحمید36
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمد ابراهیم37
علیزاده 

سروستانی

- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محسنی فردمحمد رضا38
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حق شناسجالل الدین39
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عباسیاحمدرضا40
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ابوالقاسمیپیمان41

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
––P––یک روز––1401/06/121401/06/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

حاجی زادهپریسا42
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



حسینیغالم43
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

نگهبانقاسم44

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمد جواد45
هوشمند 

سروستانی

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زردشتغالمعباس46

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

هوشیاربهمن47

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شفیعیلیالسادات48

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

منعمبدری49

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

خاطره50
 جوانبخت 

قهفرخی

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

 حبیبیفاطمه51

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

 حبیبیفرامرز52

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

 شقایقسمیه53

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

 ظل انوارمهدی54

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



 مقامیعصمت55

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

 نگین تاجیامید56

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اردالیمحمدرضا57

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اله دادیصادق58

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کرمانیسمیه59

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1 (  غیر

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

803
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

ایرانمنشسمانه60
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

طراحی و ساخت جعبه چوبیسیاحنرگس61
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیعبدلیمهروش62
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیمشوشمحبوبه63
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

راستیانزهرا64
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

مهبودیانسودابه65
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

الماسی ریحانیمحمد66
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زارعیمهتاب67
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حسینیغالم68

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

صمصامعباسعلی69

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه



منیریمحمد رضا70

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
–––P–دو ساعت–––1401/06/271401/06/303028

میریامین71

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نوح پیشهمجید72

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رویه کوبی مبلرفیعیفاطمه73
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

احمدیسارا74
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مؤذنیاعظم75
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

احمدیزهره76
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رستمی پورفرداردشیر77

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

باستان پورغالمرضا78
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

قاسمیمحسن79
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

محمدیسجاد80
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

دهقانیداله81

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

راستیانزهرا82
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
–––P–دو ساعت–––1401/06/271401/06/303028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دیده بانمحمود1

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

افشار اسبکیعباس2
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

اله بخشی غیاثوندعیسی3
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

رضایی امیرگوابرعلی4
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

رحمنیفرشید5
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

فرجادفرزانه6

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUخسرونژادعلی7
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

(1) خودرو پیشرفته ECUمطهری نیامحمدعلی8
ITC-AT-

590
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

حسینیسید فرشید9
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

طاهر خانیبهنوش10
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مهسا11
کسمایی 

میرمیران

غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––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

1401شهریور ماه استان قزوین

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



قنبریمحمد12

مبحث ششم مقررات ملی 

غیر  )بارگذاری- ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

232
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اسمعیلیرضا13

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رحمنیروح اله14

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مافیسمیرا15
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ناطقمریم16
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

دولتیپریسا17
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مهسا18
کسمایی 

میرمیران

-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
–––P–دوساعت–––1401/06/271401/06/303028

قنبریمحمد19

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صفدریمحمدعلی1

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

باقریزینب2
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

کیومرثینسرین3

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

برقعیسید فواد4
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ممیزفریده5
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

دیانتمسعود6
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

خازنی فردعلیرضا7
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

صالح زادهمصطفی8
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

باقریمحسن9
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

مقیاسیسعید10
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

نصیری نژادوحید11
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

هاشمی نسبسید روح اهلل12
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

عامری فرانیناصر13
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

حبیبی پورکوچکسرائیمعین14
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

قم
ن 

ستا
ر ا

 د
جرا

ا

مالحظات

1401شهریور 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



عسکریعلی15
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

امیریمحسن16
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

فالحیمصطفی17
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

زارعوحید18
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

فردی ترکمانیصالح19
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

کائید فردجواد20
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

آقا باقریابراهیم21
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

شریفی عقیلیآرشام22
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

صابر پوربهزاد23
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

یاراحمدیرضا24
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

گمنام سفید داربنیمحمد25
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

کریمیهادی26
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

مهرابیاصغر27
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

صفاحسن28
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

ملکیمیثم29
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/06/121401/06/223030–––––––P

هاشمیاکرم السادات30
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
––P––دو روز––1401/06/191401/06/233018

غیبت بیش 

از ده درصد

برقعیسیدفواد31
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

قم
ن 

ستا
ر ا

 د
جرا

ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

زارعی زادهمهوش1

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
P––––دو روز––1401/06/051401/06/093018

غیبت بیش 

از ده درصد

قانعیبهروز2
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نجفیمیثم3

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ایزدیمحمد4
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نامورفردین5
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ساالریفریبا6

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اسدیمظفر7
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رمضانیمصطفی8

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
–––P–دوساعت–––1401/06/191401/06/233028

پیشرفته\PLCزرینخدیجه9
ITC-PE-

411
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

رویه کوبی مبلزردوئیجبرئیل10
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––
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ستایشنسرین11
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

افشاری پورجلیل1
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

امامی پوراحسان2
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

اسمعیل3
ایزدی یزدان 

آبادی

کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

ترک زاده تبریزیعلی4
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

جعفرینادیا5
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

زارع زاده نوروزیمینا6
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

زنگی آبادیمحسن7
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

ساالری سعیدیمنصور8
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

سمیعیسیدعلی9
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

صباغ کرمانیالله10
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

عباس زاده بارانیمدیحا11
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

1401شهریور ماه استان کرمان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان
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عسکرپورمجتبی12
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

متحدینراضیه13
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

محمودیاحمد14
کاربرد برنامه نویسی اندروید در 

الکترونیک و کنترل صنعتی

ITC-EL-

930/0
1401/06/051401/06/093030–––––P––

فرخیهادی15

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بهرام نژادفرانک16

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مکی آبادینرگس17

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

پور گلزاریمهدی18

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اکبرزاده ایران پوراسمعیل19

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

امیریعباس20

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

کامیابی ساردوهادی21

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

رشیدی ترشابریحانه22
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030––––––P––

اسدیاراکرم23
مادلینگ  )تری دی مکس 

(پیشرفته

ITC-UB-

324
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نجمه24
خواجه حسنی 

رابری

 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––
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بیک زادمسعود25

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
–––P–دوساعت–––1401/06/121401/06/163028

بهنام فرمهدی26
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
––P––یک روز––1401/06/121401/06/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

دهقانی سلطانیعباس27
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اسفندیارپوررویا28

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

رئیسی آهواناکبر29

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محدثه سادات30
اسالمی علی 

آبادی

الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

قربانی کوهبنانیفاطمه31
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

متصدی زرندیبتول32
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاهرحمانیمریم33
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

امامی پوراحسان34
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16123––سه روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

جعفرینادیا35
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16125––دوساعتدو روز–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

زارع زاده نوروزیمینا36
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

صباغ کرمانیالله37
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16128––دوساعتیک روز–P––

غیبت بیش 

از ده درصد



عباس زاده بارانیمدیحا38
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/16123––سه روز––P––

غیبت بیش 

از ده درصد

انجم شعاعفاطمه39

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مهدیخانیصدیقه40

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شهیدی زرندیسمانه41
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عصمت42
فرامرزپور 

دارزینی

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ملیحه43
رحمانی کوه 

بنانی

 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

روح اله44
محمودی نسب 

شهربابکی

فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نجمه45
خواجه حسنی 

رابری

غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رشیدیمینا46
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مددی زادهتوران47
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رنجبرمجید48

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کیانیشیما49

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آژیریاسر50

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
––P–دوساعتیک روز––1401/06/191401/06/233022

غیبت بیش 

از ده درصد



پورامینی مقدمعلی51

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
––P–دوساعتدو روز––1401/06/191401/06/233016

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدلی مسینانسلیمه52

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

قربانی کوهبنانیفاطمه53

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غالمی پورزهراسادات54

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

دهقانی سلطانیعباس55
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

خالوئیمهدیه56
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اسدیاراکرم57
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رسول58
ایزدی همت 

آبادی

 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حسنشاهیحسین59
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حسینی حتکنیسید مجتبی60
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمدی گیسکیعلی61
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سلطانی نژادسهیال62
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رشیدی زرندیسمیه63
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سمیعیسیدعلی64
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

انجم شعاعفاطمه65
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

رشیدی ترشابریحانه66
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––––P––



کریم زاده نگاریمجتبی67
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

مستعلی زادهمعصومه68
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––––P––

رشیدیمینا69
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صرافی نژاداشکان70
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

جزینی زادهعلی71
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

رئیسی آهواناکبر72
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فیروزیمحمدعلی73
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رشیدی ترشابریحانه74
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030––––––P––

پورحسینی نژادنعیم75

Certified Wireless 

Network Administrator 

(CWNA)  ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-

450
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

بهناز76
قاسمخانی 

کوهبنانی

الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

شکو فه77
محمدی زاده 

افشار

الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

سهیال78
اسالمی علی 

آبادی

ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

حسینی حتکنیسیدمجتبی79
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

نجمه80
خواجه حسنی 

رابری

-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مددی زادهتوران81
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کاربرد نرم افزار الکتریکال اتوکدحیدریفرهمند1
ITC-EL-

307
1401/06/051401/06/073030–––––––P–

ویسی دیاربهمن2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
–––P–چهارساعت–––1401/06/051401/06/094036

وکیلیمحمد3

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رستمیحسین4

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

پاداشفریده5

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اکبریمهین6
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

معتمد پورالهه7

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جمالیژاله8
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

دایمیمینو9
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رستمیحسین10

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حیدریفرهمند11
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––––P–

مالحظات

1401شهریور ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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نیک فرجامطیبه12

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کریم پورایثار13

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

طراحی و ساخت جعبه چوبیپرماهعزیز14
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیدرویشیکیوان15
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیرازقیآذر16
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیصادقیافسانه17
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبیقاسمیفریبرز18
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

طراحی و ساخت جعبه چوبینصیرمنشرضا19
ITC-WO-

118
1401/06/191401/06/233030–––––P––

معتمد پورالهه20
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ملکی مطلوبمهوش21
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پاداشفریده22
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مروجمریم23
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

فرشادفرمحمد24

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

آبرومند پناهحبیب اله1
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

اسکندری نژادمنصوره2
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ذاکرزادهلیدا3
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

کیائیحامد4
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
––P–دو ساعتدو روز––1401/06/051401/06/093016

غیبت بیش 

از ده درصد

رضاییزینب5
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اسکندری نژادمنصوره6
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آرامیتهمینه7
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030––––––P––

غریبفاطمه8
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

گشتاسبمنیژه9

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ابراهیمیزهرا10
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رضاییزینب11
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قادری پورهانیه12
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

1401شهریور ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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مالحظات



کمالیوحید13
 )مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(مجازی - غیر حضوری 
ITC-IT-141401/06/121401/06/161212–––––P–––

هدایت ناصرآبادمریم14
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

همتیمهتاب15
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

پروانه16
کرمی چهاراه 

گشین

غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فریدونی برز آبادداریوش17

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

براتیزینب18
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اوستادمنوچهر19

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسجشان زادهکلثوم20
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030––––––P–

فن بیان ویژه تدریسجوخ پورحلیمه21
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030––––––P–

فن بیان ویژه تدریسدادفرثریا22
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسشیروانیفریبا23
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسشیعیحلیمه24
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030–––––P––

رعنا25
نیک اقبال سی 

سختی
فن بیان ویژه تدریس

ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030–––––P––

فن بیان ویژه تدریسیوسفی فرکبری26
ITC-PD-

132
1401/06/191401/06/233030–––––P––

آذرنیاعصمت27

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اسالمیمرضیه28

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030––––––P––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/12نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



فوالدیان کیشثریا29

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عبدالخانیفریده30
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

هاشم31
رشیدی جهان 

آباد

- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حیدریصدیقه32
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پروانه33
کرمی چهاراه 

گشین

غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
–––P–دوساعت–––1401/06/191401/06/233028

عابدی ده شیخمهدی34
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

اسانس گیریبراتیزینب35
ITC-FO-

204/1
1401/06/191401/06/233030–––––P––

اسانس گیریرزمخواهمهدی36
ITC-FO-

204/1
1401/06/191401/06/233030–––––P––

اسانس گیریعادلیراضیه37
ITC-FO-

204/1
1401/06/191401/06/233030–––––P––

معصومه38
منصوری سی 

سخت
اسانس گیری

ITC-FO-

204/1
1401/06/191401/06/233030–––––P––

چهارده چریکژیال39
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

قره جانلومهدی1

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بیصوتمحمود2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

جرجانینادر3

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

آبارعبدالسلیم4

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نیرومند توماجشیرین5
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

نقویسکینه6
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030––––––P––

بیصوتمحمود7

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

شاهدوستمهران8

کنترل و بررسی تجهیزات و 

بر اساس  )تاسیسات برقی 

VDEآلمان )

ITC-PE-

253
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

صحرائیجبرئیل9
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

گزمهسعید10

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

دوجیایوب11

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––
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1401شهریور ماه استان گلستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



نظامیسکینه12
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مسعودیابراهیم13

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

پناهیعبدالغفار14

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رحیمی النگیحکیمه خاتون15
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قره غولتاج محمد16
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

لیال17
گیلک حکیم 

آبادی

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جمالیمرتضی18
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاملوفاطمه19
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

وحیدیهادی20

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاهدوستمهران21
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––

جرجانینادر22
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

آبارعبدالسلیم23

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

غراویآسیه24
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

گزمهسعید25
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

خاندوزی گنارهنسیمه26
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



وارستهنسرین27
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

بهمنی نژادکبرا28
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

رویه کوبی مبلشموشکیمرضیه29
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

پاویزناصر30
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رحیمی النگیحکیمه خاتون31
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

موالئیلیال32
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

گزمهسعید33

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––

نقویسکینه34
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دشتبانمهدی1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مشعوفعلی2
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

تقوایی نخجیریمحمد صادق3
 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

معین4
مهدی 

پورمیرمحله

 )مدیریت آموزشی مهارت محور

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

134
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ترابی سبزواریمعصومه5
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

میالنیعلیرضا6
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

المئیعلیرضا7

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

رزم  آراشیرین8

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
–––P–دو ساعت–––1401/06/051401/06/093028

کوچکیامیر9

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/06/051401/06/093030–––––P–––
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کریمی نیای رادمحمد10
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

مهدی11
شریف نیا 

بیجارپس

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

اسماعیل12
خاصه خان 

دلخوش

 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

خجستهمهدی13
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فداییرقیه14
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سرودی پورسامان15
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قربانیوحید16
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کمالیمهدی17
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

المئیعلیرضا18

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

تقوایی نخجیریمحمد صادق19

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بخشندهمحمد رضا20

ممیزی انرژی ساختمان 

- غیر حضوری  )مقدماتی 

(مجازی 

ITC-IN-

182
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

میرفضلیسیده خوشقدم21
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

معین22
مهدی 

پورمیرمحله

غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فداییرقیه23

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حاجی نژادلیدا24

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



سلیمانیژاله25

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاد فلک دهیمحدثه26

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمدپور تسیهامیر27

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسنی کمساریمعصومه28
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خاک طبعطاهره29
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صغری30

رمضانی نژاد 

مقدم 

بازکیاگورابی

 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نوغان پرور جاللیآذر31
 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030––––––P––

جاهدی زیگساریمریم32

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

آذرون جعفر آبادحسن33

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

تقی زاده  الکانیفاطمه34
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فالح پور سالکویهفرزانه35
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

نظری نیالشنیلوفر36
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

احمدی مالوانیمحمد37

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جمال امیدیعلی38

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



لیال39
حسین زاده 

کاسانی

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عرب نزادمیرسعید40

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

معبودمژدهیاسمعیل41

تحلیل ماشین های الکتریکی با 

غیر  ) MATLABنرم افزار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

032
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دژاکامسیداسمعیل42

طراحی و شبیه سازی آبگرمکن 

های خورشیدی با نرم افزار 

Tsol (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IN-

230
––P––یک روز––1401/06/191401/06/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

جاللیمحمدرضا43

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

یعقوبی سرملیاحمد44
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

افضلیمرجان45
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

خاک طبعطاهره46
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

خانجانیزهره47
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

شادمانیمحمد رضا48
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

لطیفیمهیار49
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پاکدلعلیرضا50

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

اسماعیل51
خاصه خان 

دلخوش

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



حسن پورشهال52
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

لطفی خرشکیفردوس53
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

باباییرضا54

تولید محتوای الکترونیکی با نرم 

غیر  ) Camtasia  2019افزار

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

373
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

کاظمی طاسکوهرویا55
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
––P–دو ساعتیک روز––1401/06/271401/06/303022

غیبت بیش 

از ده درصد

تقوایی نخجیریمحمد صادق56
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فداییرقیه57
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صادقی پورغالمحسن1

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عالی پورمهرداد2

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

قربانیرسول3

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار 

Factory i/o غیر  ) سطح دو

(مجازی - حضوری 

ITC-PE-

441
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مختاری فردامیر4

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

قیاسی فرعلی5

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مرادیمعصومه6
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

قاسمیام البنین7
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

قنبری مزلقانمهدی8
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

موالیی تاریرضا9

هوش مصنوعی با رویکرد 

الگوریتم های تکاملی و فرا 

غیر  )ابتکاری در نرم افزار متلب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

1023
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

گودرزیپرستو10

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––
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آزادبختشهاب11
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

وفایی مقدمسیدصادق12
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

یاراحمدیغالمرضا13
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

VERACRUZ,ELENTRA

ITC-AT-

677
––P–دو ساعتیک روز––1401/06/051401/06/083022

غیبت بیش 

از ده درصد

کوشکیمعصومه14
طراحی و اجرای قطعات سبک 

خرپا

ITC-UB-

510
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

زمانی وردیمهران15

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

خوشناموندزیبا16

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

آذرگونمریم17

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
P––––دو روز––1401/06/121401/06/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

رجبیسمیه18

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

تدینآزاده19
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
P–––چهارساعتدو روز––1401/06/121401/06/163016

غیبت بیش 

از ده درصد

رستمیمصطفی20
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

فالح نژادزاهد21
مولد قدرت تخصصی موتورهای 

MVM530-LIFAN620

ITC-AT-

678
1401/06/121401/06/153030–––––P–––

اسمعیلیاسفندیار22
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

دلفانفیروز23
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بیرانوندامین24
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



ساریابوالفضل25

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

آذرگونمریم26

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

رجبیسمیه27

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

تدینآزاده28
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
–P–––سه ساعت–––1401/06/191401/06/233027

نظریفرزانه29
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

گودرزیپرستو30
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

میرزاییمنصوره31
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

قائدرحمتیمراد32
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پیشرفته\PLCداوودیعلی محمد33
ITC-PE-

411
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

چترروزیناهید34
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

حسنوندداود35

Certified Wireless 

Network Administrator 

(CWNA)  ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-IT-

450
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

گودرزیفاطمه36
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

شهریسوندزینب37
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

میرزاییمنصوره38
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/06/19نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



پوریاییمعصومه39
-غیر حضوری  )تهیه انواع بستنی

( مجازی 

ITC-FI-

111
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مسروراصغر40

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حمید1
پورعباس کتی 

سری

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

کوثری لنگریمسلم2

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

آقائیمحمد رضا3
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

طاهریانسعید4

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

موسویانسید مجتبی5

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

فن بیان ویژه تدریسدشتیجلیل6
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حنیفیکامران7

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

میرباقریسیدحامد8

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ابراهیمیمیترا9

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

احبابی طبرستانیمریم10

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030––––P––––
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باقریعباسعلی11
تعمیر و نگهداری چاپگرهای سه 

FDMبعدی 

ITC-MA-

189
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

قاسم پورمهدی12
تعمیر و نگهداری چاپگرهای سه 

FDMبعدی 

ITC-MA-

189
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

رضایی بشلیمهدی13
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

ایرانمهرسکینه14

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مصطفی پورصادق15

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

آقائیمحمد رضا16
غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حاجی زادهایمان17

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

کاویانیطاهره18

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

کوثری لنگریمسلم19

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

یعقوبی سورکیمحسن20

   کارگاه انگلیسی برای 

غیر  ) 1گردشگری و هتلداری 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

554/1
––P–دوساعتدو روز––1401/06/121401/06/163016

غیبت بیش 

از ده درصد

اسدی سمسکندهایمان21
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عبدالهیسمیه السادات22
 ) مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

561
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



وهاب زادهمهدی23

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

ریاحیعباسعلی24

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

محمدپورشکتائیمحمود25
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مؤذنی نقندرطاهره26

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سید علی27
قریشی سید 

محله

- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

گرجی فردسیدپیمان28
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

معمائیندا29
غیر  )تهیه دمنوش های گیاهی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

205
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حمیدی گلیردعباس30

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

یوسفیاسماعیل31

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اصغر تبار لداریعلی32

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

خلیلیمحسن33
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––

طاهریانسعید34
طراحی و محاسبه تاسیسات 

برقی ساختمان

ITC-PE-

250
1401/06/191401/06/223030–––––P–––

اسدی سمسکندهایمان35
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

جمالیسید حمزه36
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



وهاب زادهمهدی37

تدوین برنامه ارزیابی 

 (Risk Assessment)خطرات

در کارگاههای تولیدی و 

- غیر حضوری  )خدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

590
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

محمدزاده مشائیفیروزه38
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عبدالهیسمیه السادات39
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
––––Pدوساعت–––1401/06/191401/06/233028

حبیبیناصر40
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رحیمی تاکامیبهروز41
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

زارعحمیدرضا42
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مشتاقیانعزت اله43
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مصطفی پورصادق44
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

میریان سیدمحلهسیدمهدی45
نقشه خوانی حرفه ای انواع پست 

(مجازی - غیر حضوری  )برق

ITC-PE-

251
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

سلیمانپورکیقباد46
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

رویه کوبی مبلاکبرزاده روشنغالمرضا47
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

رویه کوبی مبلهدیه لمرساالر48
ITC-WO-

608
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

خاتمیمولود49
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ساحلیسعید50
 1کنترل کیفیت درصنایع چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

509
1401/06/271401/06/303030–––––P–––



جمالیسید حمزه51
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

محمدپورشکتائیمحمود52
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

احبابی طبرستانیمریم53

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––

مهران54
مشک آبادی 

بهنمیری

آشنایی با طرح  کسب و کار در 

- غیر حضوری  )کشاورزی

(مجازی 

ITC-FO-

127
1401/06/271401/06/303030––––P––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

جعفریمحمد رضا1

آشنایی با اصول هوشمندسازی و 

- غیر حضوری  )شهر هوشمند 

(مجازی 

ITC-EL-

866/0
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

کلهرسعید2

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
–––P–دو ساعت–––1401/06/051401/06/093028

خادمی عراقیابوالفضل3
جوشکاری لوله های گاز زیر دو 

E6013اینچ با الکترود 

ITC-WE-

088
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

روشنطیبه4
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––––P–

صفریآمنه5

 MOHOانیمیشن سازی با 

(Anime Studio )  پیشرفته( 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-AV-

375
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

بیاتمیثم6
تعمیر و نگهداری چاپگرهای سه 

FDMبعدی 

ITC-MA-

189
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

اوقانی اصفهانیمحمد رضا7

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حیدریجالل8
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سمیرا9
حسنی رباط 

ترکی

الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

رفیعینسرین10

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––
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احسانیزینب11

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/06/121401/06/163030––––––P––

حسینیالهه12
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
––P–چهارساعتدو روز––1401/06/121401/06/163010

غیبت بیش 

از ده درصد

ادیغمریم13

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

امینیاحمد14
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بزم آمونحمید15
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

شاکریحامده16
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حق پرستمحمد جواد17

شناسایی و انتخاب مواد 

غیر  ) (فوالدها  )1مهندسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-MA-

183
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

امیرینجمه18
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کلهرسعید19
 ) (5s)نظام آراستگی محیط 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PD-

202
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

آذریانزهرا20

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

بختیارفریبا21

تدوین برنامه ارزیابی 

 (Risk Assessment)خطرات

در کارگاههای تولیدی و 

- غیر حضوری  )خدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

590
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عباسی زولهزینب22
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/06/191401/06/233030––––––P––

حسینیالهه23
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

ادیغمریم24
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––––P–



زاهدیمریم25
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

پیشرفته\PLCموچانیامیر26
ITC-PE-

411
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

عروسک بلندرآزادیمژگان27
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرباقریزهرا28
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندربختیارفریبا29
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندربیاتیمریم30
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندررحیمیفاطمه31
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرشیرمحمدیفاطمه32
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030––––––P–

عروسک بلندرعباسیزینت33
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرعباسی زولهزینب34
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030––––––P–

عروسک بلندرفرهادیزهره35
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرقربانیفاطمه36
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرکریمیفخرالسادات37
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

مریم38
مشایخی 

کرهرودی
عروسک بلندر

ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

عروسک بلندرمیرشفیعینسرین39
ITC-SD-

408
1401/06/271401/06/303030–––––P––

اسماعیل بیگیمهدی40

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

عباسیمحمد41

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––––P–
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کمانیسید ناصر1

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سپهری نیاسامان2

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

رحیمی شادعبداله3

بازرسی جوش بروش چشمی 

Level I (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WE-

059
–P–––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

راشدی نسبزبیده4
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مهین پرستزینب5
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

جانی پورلیال6

آشنایی با تولید و پرورش 

غیر حضوری  )قارچهای خوراکی 

(مجازی - 

ITC-FO-

071/1
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

حسین7
یحیی زاده 

حکمی

غیر  )مدیر فنی آسانسور

(مجازی- حضوری 

ITC-PE-

233
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

میهن8
رضایی لک 

زردشتی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
––––P––سه ساعت–1401/06/121401/06/163027

سپهری نیاسامان9
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
–P–––دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

رنجبریمریم10

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

امانیرضا11
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

1401شهریور ماه استان هرمزگان
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بهنامیاصغر12
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جلیلیابراهیم13
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

قاسمی پور افشارافسانه14

اصول طراحی ، احداث و 

غیر  )نگهداری باغات میوه 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

886
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جانی پورلیال15
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عامری  پوررامین16
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عبدالهیحوا17
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سپهری نیاسامان18
 ) 2گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

352
1401/06/191401/06/233030–––––––P–

عامری  پوررامین19
پرورش و تکثیر گلها و گیاهان 

(مجازی - غیر حضوری  )پیازی 

ITC-FO-

182
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

کمانیسیدناصر20
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

پاده باننجمه21
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ژالهرویا22
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

سلیمانی احمدیمرضیه23
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

فقیهیسارا24
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

امیدواریفرزاد25
غیر  )نقشه خوانی در خودرو 

(مجازی - حضوری 

ITC-AT-

503
––P––سه روز––1401/06/271401/06/30306

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رنجبردارسعید1
آمادگی آزمون نظام مهندسی 

(مجازی - غیر حضوری  )برق 

ITC-PE-

231
1401/06/051401/06/094040–––––P–––

نیکونامسودابه2

 )بازاریابی عصبی 

- غیر حضوری  ) (نورومارکتینگ

(مجازی 

ITC-PD-

714
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

موالزادهمحمد تقی3

مبانی،تشریح الزامات و مستند 

-ISO-9001-سازی استاندارد

(مجازی - غیر حضوری  ) 2015

ITC-PD-

203/1
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

فن بیان ویژه تدریسزندیلیال4
ITC-PD-

132
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

مالمیررضا5

طراحی موتورخانه تاسیسات 

- غیر حضوری  )مکانیکی 

(مجازی 

ITC-IN-

152
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

محمدیروح اله6

آماده سازی قطعات برای 

- غیر حضوری  )جوشکاری 

(مجازی 

ITC-WE-

074
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

سوریزینب7
غیر  ) (تابستری)گلیم بافی نوین

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

350
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عبداللهیعلی8
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/06/051401/06/073030–––––P–––

اوقانسمیرا9
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

شفیعیفاطمه10
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد
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حسنیمعصومه11

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
––P––یک روز––1401/06/051401/06/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

زندوکیلیفتانه12

نما کاری طال ، نقره و مس بر 

غیر  )روی مصنوعات چوبی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

585
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

الوندیزهره13

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

شمسیعاطفه14

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

قربانی بهادرمسعود15
 Powerفرزکاری در نرم افزار 

Millپیشرفته 

ITC-MA-

164
1401/06/051401/06/083030–––––P–––

شریف فربهاره16
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

عسگری نویدزهرا17
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––P–––

ملکیهما18
 )تجهیز و راه اندازی کافی شاپ 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

003
1401/06/051401/06/093030–––––––P–

صارمیمعراج19

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی 

آشنائی با شبکه های )

کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد 

غیر )(آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-

924/0
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سرابیمیثم20

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/06/121401/06/163030––––P––––

حیدربگیحامد21
- غیر حضوری  )تصمیم گیری 

(مجازی 

ITC-PD-

126
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بزرگنسرین22
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

سعیدی نژادشهال23
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عباسیمعصومه24
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––



علی محمدیشهرزاد25
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

گودرزیزهرا26
- غیر حضوری  )ممقان دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

416
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حسینی رادزهرا27
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

می ریزآذین28
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
–––P–دو ساعت–––1401/06/121401/06/163028

مرادینرگس29

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

- غیر حضوری  ) illustratorبا 

(مجازی 

ITC-AV-

376
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کریمیاحمد30
فنون مربی گری فناوری خودرو 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-AT-

103
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

زمانی نیاطیبه31
- غیر حضوری  )پرورش طیور 

(مجازی 

ITC-FO-

110
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

الیاسیعلیرضا32
 )پرورش و تکثیرگل محمدی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FO-

137
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

بناپور حمیدیامیر33

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

عبدالحسین زادهپری ناز34

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

زندیلیال35

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زمانی نیاطیبه36
FCE1 (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-FL-

438/2
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

فریدونیزهرا37
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
––P––سه ساعت–––1401/06/191401/06/233027

شمسیعاطفه38
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عزیزیمعصومه39
غیر حضوری  )نقاشی گل و مرغ 

(مجازی - 

ITC-SE-

374
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عابدیآرزو40
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––



لطفیمهدی41
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

معروفنسرین42
غیر  )روشهای ارائه مطلب

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

204
1401/06/191401/06/233030––––P––––

کاوهآفاق43
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

الوندیزهره44
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

فریدونیزهرا45
- غیر حضوری  )گلیم سوزنی 

(مجازی 

ITC-SE-

367
1401/06/271401/06/303030––––––P––

شریف فربهاره46
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

عسگری نویدزهرا47
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

ملکیهما48
 )مدیر جاذبه های گردشگری

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-HT-

012
1401/06/271401/06/303030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات1
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

کالنتری مزرعه نوساره2
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/06/051401/06/093232–––––P–––

فالححسین3

کار با نرم افزار حسابداری 

مجازی - غیر حضوری  )سپیدار 

)

ITC-PD-

733
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

افضلی سردسیرآزیتا4
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

حکیمی میبدیژاله5
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

زارع شاهیفاطمه6
الگوسازی و دوخت جیب فانتزی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-SE-

449
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

راد منشعصمت7

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

مکتبیصدیقه8

پارچه سازی توسط سوزن 

غیر  ) (تنبور دوزی)تنبور

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

353
1401/06/121401/06/163030–––––––P–

رسائیاعظم9
غیر  ) (1)طراحی و چاپ پارچه 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

113
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

صادقی بخیمهدیه10
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

فتوحی بافقیمریم11
- غیر حضوری  )عروسک دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

343
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

اعظم12
صمصام آباد 

مزرعه آخوند

 )تسمه بافی با الیاف مصنوعی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

509
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

1401شهریور ماه  استان یزد

مالحظات تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری غیبت مرخصی
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عظیمیوحیده سادات13
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

کرمیحمیدرضا14

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/06/121401/06/163030–––––P–––

جاللیفریبا15
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

حسینی ده ابادیمحمد رضا16
غیر  )بازاریابی اینستاگرامی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

719
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عظیمی ابرقوئیالله السادات17

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

مشتاقیان ابرقوئیاعظم18

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

صیادیان انجم ابادنصرت19

تعمیر و سرویس کامل اتوهای 

بخار و پرس و قیچی صنعتی  و 

- غیر حضوری  )شناخت لوازم 

(مجازی 

ITC-SE-

147
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

سمیه20
اسالمی نصرت 

آبادی

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

زارع ده آبادیحلیمه21

گل سازی تزیینی با پارچه و به 

غیر  )روش قابل شستشو 

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

177/1
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

امینی بهابادیصدیقه22
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

عظیمیوحیده سادات23
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

دهستانی اردکانیعلی24
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

طایفی نصرآبادیسعیده25
غیر  )افتر افکت مقدماتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-AV-

122
1401/06/191401/06/233030–––––P–––

موحدیمنصوره26
غیر  )طراحی نورپردازی 

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

311
1401/06/191401/06/233030–––––P–––



نجاری طزرجانیفاطمه27
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

فالححسین28
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
1401/06/191401/06/309090–––––P–––

کریمی زارچیفاطمه29
 )طراحی نقشه گلیم با دست 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

269
––P––یک روز––1401/06/271401/06/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

صادقی بخیمهدیه30
- غیر حضوری  )قزاق دوزی 

(مجازی 

ITC-SE-

341
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

مکتبیصدیقه31
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/06/271401/06/303030–––––––P–

عامل هوشمندمحمدرضا32

ایمنی در پروژه های 

غیر حضوری  )(مقدماتی)عمرانی

(مجازی - 

ITC-UB-

424
1401/06/271401/06/303030–––––P–––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی







اداره آموزش مرکز تربیت مربی


