
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مهران1
عسکرزاده 

صوفیانی

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

خداییعلی2

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رضاییمهدی3

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

صفریحسن4

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عزیزیتقی5

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

علیزادهمهدی6

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
–––P–سه ساعت–––1401/08/071401/08/113027

دولت جوساناز7
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ولی پورعلیرضا8

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حسینیسید میعاد9

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان آذربایجان شرقی

نام خانوادگینامردیف



شمع سازمحمدرضا10
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

برزگریحسین11
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشخمسهجبار12
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

رشیدیشهروز13

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حمداله زادههادی14

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
P–––دو ساعتیک روز––1401/08/141401/08/183022

غیبت بیش 

از ده درصد

عمادنیما15
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

عبادیآمنه16
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

نویدسهیال17
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

سلمانی اصللیلی18

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

جهان سریولی19
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

اکبرزادهحبیبه20
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عبداللهیمقصود21
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ابراهیم22
عباسی سیه 

جانی

 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030––––––P––



زینی زاده هریسسعید23

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خازینیبیتا24
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قلی زادهبهروز25
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قهرمانیعلیرضا26

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سعید27
قاسم زاده 

ستوبادی

-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیفرحی فسقندیسافسانه28
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––––P–

خلیل پوراسبقجواد29
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رشیدیشهروز30

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تشهدجمالسپیده31
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/08/281401/09/023030––––––P––

عبادیآمنه32
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

نویدسهیال33
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خوشوقتهیمن1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اکبری مجدگیسو2
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

پاشای تولکانیریتا3
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

پورافشاراکرم4
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

تقی پورزهرا5
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

تمرزادهعایشه6
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الله7
جعفری قلعه 

جوقی

زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

جهانبخشآرزو8
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

خسروزادمرضیه9
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

دست فالاعظم10
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

رضائی بالوندا11
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

اجرا در 

استان

نوع همکاری

مالحظات

1401آبان ماه استان آذربایجان غربی

نام خانوادگینامردیف

غیبتمرخصی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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صفرپورفاطمه12
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

عابدینیفاطمه13
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

آسیه14
مجلسی توپراق 

قلعه

زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

موالئی جمال آبادرقیه15
زیرساز فنر دوزی باالتنه لباس 

شب و عروس

ITC-SE-

500
1401/08/071401/08/113030–––––––P

چراغ پورلیال16
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قادرینادیا17

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

جلیلینیشتمان18
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

اسماعیلیشراره19
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

مروتینازی20
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حیدریرقیه21
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

صالحی رادسلیمان22

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
––P–دو ساعتدو روز––1401/08/071401/08/113016

غیبت بیش 

از ده درصد

کاظمیکاوه23

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
––P–دو ساعتیک روز––1401/08/141401/08/183022

غیبت بیش 

از ده درصد

حقیعلی24

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

روشنیبهمن25

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اجرا در 

استان

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/0807نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



نجفی تک آغاجآرش26

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ابراهمیانحسین27

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ایمانی باشبالغرحمان28

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

احمدیآمنه29
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

سلیمیحمیرا30
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اکبری مجدگیسو31
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

تقی پورزهرا32
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

الله33
جعفری قلعه 

جوقی

الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

جهانبخشآرزو34
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

حسین لوساناز35
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

خسروزادمرضیه36
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

رضائی بالوندا37
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

سعادتفریبا38
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

صفرپورفاطمه39
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

قربانیناهیده40
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

اجرا در 

استان



آسیه41
مجلسی توپراق 

قلعه

الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

مرادیشهین42
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

موالئی جمال آبادرقیه43
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نصیریکبری44
الگو سازی و دوخت لباسهای 

عروس

ITC-SE-

139/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

امیرحسینیجمیل45
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030––––P––––

محمدیلیال46
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030––––P––––

کثیریمهرداد47

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ناصریمرتضی48
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

شیخ بگلویوسف49
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

انواریافسانه50
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

سلیمانیشهناز51
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

قادرینادیا52
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

بادگیوفاروق53
ماشین )9تعمیر لوازم خانگی 

(ظرفشویی 

ITC-IN-

119
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

کاکه سورمنصور54
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مرزبان سرنقییعقوب55
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیخانعلیلورقیه56
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

مانتو صنعتیشهباززادهحمیده57
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

مانتو صنعتیصوفی میرزارحیم58
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

اجرا در 

استان



رحمتیمنیژه59

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حسین60
اکبری عربلوی 

آقاعلی

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بردنوسینسرین61

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قادرینادیا62
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کاظمیمریم63
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–سه ساعت–––1401/08/211401/08/253027

میریوسفیمیریوسف64

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

الهیاری تکانتپهمحمد رضا65

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

غالمی ن ژادمقدمفرشاد66
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––

سلیمیحمیرا67
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

اسماعیلیشراره68
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

فاسونیه چیهاجر69
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060––––P––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فرجیایرج1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عشقیمهین2

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمدیمالکه3
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

موسویمیر یوسف4

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آقازاده تولوناعظم5

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

محسنی ازادسعیده6

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

اسدالهیولی7
ماشین )9تعمیر لوازم خانگی 

(ظرفشویی 

ITC-IN-

119
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

محمدیبهروز8
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قربان زادهغالمحسن9

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اسدالهیولی10
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––

فرچ پورزهرا11
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––
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لیلی12
یونسی حسی 

کندی

غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

سکینه13
عبدل زاده قره آ 

غاج

- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نیل فروش زادهعلیرضا1

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

آزمونگری مهارت محورپوربافرانیمحمود2
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورزندوانیابوذر3
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورپوربافرانیفاطمه4
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورپوربافرانیمریم5
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورعطائی محمدیساره6
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورفروزانفرفریده7
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورنیک آئینمریم8
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورکاظمی دولت آبادیفاطمه9
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورملکیان نائینیزهرا10
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورقیومی محمدیبتول11
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030––––––P–

آزمونگری مهارت محورعبداله زادهحسین12
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورفخارزاده نائینیحوریه13
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––
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آزمونگری مهارت محورطالبیزهرا14
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورعلی نقی نائینیآزاده15
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

آزمونگری مهارت محورمرادی هرندیمجتبی16
ITC-PD-

145
1401/08/071401/08/113030–––––P––

سیفلیال17

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

جشنیطیبه18
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شریفعظیمه19
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شرکت قنادندا20

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عباییحسین21

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

سالمتی قمصریفاطمه22
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

یاوریناهید23
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

آقائی بروجنیمعصومه24
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عسگری سیچانیمحمد رضا25
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشطاووسیغالمحسن26
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

سپیده27
علیخان زاده 

آرانی

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––P–––
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جبرائیلی ریزیمهدی28

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

سیفیبشیر29
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رحمتیانحسین30
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

صفرعلی31
جاللی 

ورنامخواستی

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فخاریاکبر32

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زمانی علویجهمرضیه33
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عمادیمرضیه34

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عبدلی ده آبادیفرزانه35
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
–––P–یک روز––1401/08/141401/08/183024

غیبت بیش 

از ده درصد

صرامی فروشانیمرضیه36

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ایمانیوجیهه37
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

باغبانهامریم38
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
––P–دو ساعتیک روز––1401/08/141401/08/183022

غیبت بیش 

از ده درصد

شریفیمرضیه39
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

علینقیفاطمه40
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030––––––P––

مهرآبادی آرانیزکیه41
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––



ذاقلی تجرهمهین42
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ربانی فرالهه43
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فروزانفرفریده44
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسینیایرج45
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

محمدیمهدی46
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نیل فروش زادهعلیرضا47

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پیروی بادیکاظم48

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مقصودیمحمد رضا49

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

یکتازهره50
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قدمیطاهره51

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سوسن52
ایروانی 

محمدآبادی
مانتو صنعتی

ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

کیانی نکومهدی53

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ربانی فرالهه54

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



ملکیان نائینیزهرا55
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

فیض هفشجانیالهام56
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

امانیمجید57
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

آزمونگری مهارت محورحسینی دارانیفریبا58
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محوراقلیانیغالمعلی59
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورقاسمیحامد60
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030––––––P–

سهیال61
مل حسینی 

دارانی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورلچینانیطیبه62
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محوربرات سفتجانیمریم63
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورطاهریبهجت64
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورغفاریسعید65
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورسپیانیفاطمه66
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورصادقی سفتجانیشهربانو67
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورسورانیبهرام68
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محوریاوریناهید69
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورزاغیآزاده70
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورعلی نقی نائینیمحسن71
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورمتانتسعید72
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محوربراتمحمد رضا73
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––
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ا



آزمونگری مهارت محورخانیعلی اکبر74
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محوروفادارابوالفضل75
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

آزمونگری مهارت محورزمانیعبداله76
ITC-PD-

145
1401/08/281401/09/023030–––––P––

باغستانی آرانیجنت خانم77
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

زرئیفاطمه78
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ان
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ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

زمان زادمینا1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسماعیلیمحمد2

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عبدالملکیمعصومه3

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

همدانیعفت4

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

قنبریحمید5
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

الهوتیعلیرضا6
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کلهرمحمود رضا7

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

مشهدلوالهام8

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حق نظریزینب9
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابرینااحمدیمحمدرضا10
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

رحمتیام کلثوم11
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
––P––سه روز––1401/08/211401/08/253012

غیبت بیش 

از ده درصد

آزمونگری مهارت محوردرویشمحمدرضا12
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––
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آزمونگری مهارت محورمیالنیفرزاد13
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورفیروزیفرهاد14
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورنادمفرزاد15
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورحسینیسیدداود16
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محوربخشیمهرداد17
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورعشقی یارعزیزداود18
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورحسینقلی زادهعلیرضا19
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محوردهنویمحمود20
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورشهرکیعاطفه21
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورگله بسیاریمهدیه22
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورفالح مهرآبادیبهرام23
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورقربانیکاظم24
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورپهلوانیعلیرضا25
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورسیفیمرتضی26
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محوررجب نژادیانعلی27
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورحیدرپورعلی28
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورعموزادیرضا29
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورگرجیمهران30
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––

آزمونگری مهارت محورقاسم پورامامفاطمه31
ITC-PD-

145
1401/08/051401/08/263030–––––P––
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قربانیکاظم32
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بهاگیرمرتضی33
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

الهوتیعلیرضا34
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کلهرمحمود رضا35

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

گله بسیاریمهدیه36

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پرویز37
آقا محمدی 

شندی

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بهره مندحسن38
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

کاظم لومیالد39
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

هادیزادهیوسف1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

علیدادپورفریبا2

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مردانیبنفشه3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

جمالی پورسمیه4
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

محمدجواد5
خسروی 

چقاماهی

ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شیرین گومعصومه6
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رستمینوروز7

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

داورمریم8
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

علیدادپورفریبا9
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مردانیبنفشه10
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––
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خدارحمیفاطمه11

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

صناعیمهین12

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسنیفاطمه13
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

آموزش برق خودروی سابرینامختاریوحید14
ITC-AT-

647
––P–دو ساعتیک روز––1401/08/141401/08/173022

غیبت بیش 

از ده درصد

صیدیابراهیم15
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

گل نظریمهتاب16
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030––––––P––

مرادیندا17

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نیازیمحسن18

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مرادیمراد19
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قادریعلی20
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

چراغیانمجید21

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
–––P–سه ساعت–––1401/08/211401/08/253027

کاویانیطاهره22

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
–––P–سه ساعت–––1401/08/211401/08/253027

عسگریزهرا23
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



چراغیطاهره24
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

منصوریسکینه25
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

رستمینوروز26

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

احمدیماشااله1

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سعیداویلیال2
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ظفریانسیده صدیقه3

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

بی باکمحمد رضا4
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

هاشمی زادهزینب السادات5
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زارعیکبری6

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

باقریحسین7
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فخریشهناز8
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

امیرپورعباسرضا9
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

احمدزادهراضیه10
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424––––––P–

آزیتا11
احمدزاده 

بهمبری

انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––
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بایوجیهه12
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

پوربهیمحمدرضا13
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

تابناکتوران14
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

صائب15
حاجی زاده 

اهرمی

انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424––––––P–

حقیقیعباس16
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

شیخیانیستاره17
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

لیراویطاهره18
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

محتجباعظم19
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

هوشمندرضا20
انتخاب ادویه مناسب برای انواع 

غذاها

ITC-FI-

022
1401/08/211401/08/252424–––––P––

لیراویسعید21

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حسینیابراهیم22
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ذعابصدیقه23
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

سعیداویلیال24
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ابراهیمیروح انگیز1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

پرداللیال2
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

صیادنژادآنوش3
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ابوالفضل4
مهمان نواز 

شیجانی

 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسماعیلیشمسی5
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ذوالقرنینفریبا6
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رفعت خواهآمنه7
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

فیلسوفلیال8
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

صیادنژادآنوش9

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
––P––یک روز––1401/08/141401/08/183024

غیبت بیش 

از ده درصد

کریمیحمیدرضا10

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

میریفاطمه السادات11

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
––P––دو روز––1401/08/141401/08/183018

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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ال
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در
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ضو

 ح
ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان تهران

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



سمیع پورکوملهمحمد رضا12

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نجارپیشهحسین13

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شهبازیاشرف14

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کریمیان قهفرخینرگس15
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

جامیموسی16
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قربانیاشرف17
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
––P––دو روز––1401/08/211401/08/253018

غیبت بیش 

از ده درصد

عبداله پور آزادسلیما18
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
––P––یک روز––1401/08/211401/08/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

نعیمیمحبوبه19
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بیاترضا20

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تکبندرضا21

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سمیع پورکوملهمحمد رضا22

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نجارپیشهحسین23

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



افتخاریرویا24

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ابراهیمیروح انگیز25
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

بکایی زوارهعفت26
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

نعیمیمحبوبه27
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

غالمیمحمد حسن1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

علوی فرزانهعلی2

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ابوطالبیحانیه3
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

فرج زادهکبری4
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

فریبا5
اسداللهی 

دهکردی

- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مقیمیفاطمه6
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کوراوندمرضیه7

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

انصاریرقیه8
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اکبری بنیثریا9
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
––P–دو ساعتدو روز––1401/08/281401/09/023018

غیبت بیش 

از ده درصد

حسینیسیده  سکینه10
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

غالمیمیترا11
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

کوهی فایقزینب12
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030––––––P––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
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 د
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 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان چهارمحال و بختیاری

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ادیمسمیه13
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060––––P––––

سمیرا14
اسماعیلی 

دهکردی

الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ایدونمحبوبه1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

باغستانیسمانه2

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

زینلیحلیمه3

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ساالریسمیه4
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
–P–––دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

آزاد نژادعلیرضا5

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

چینیمحسن6
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اسداللهی خیبریرویا7
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زراعتگرفاطمه8
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابریناپاکدامنمحمد علی9
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

عالمیفاطمه10
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

آزاد نژادعلیرضا11
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا
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ر 
ضو

 ح
ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



پارسائیفاطمه12

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
P––––یک روز––1401/08/211401/08/253024

غیبت بیش 

از ده درصد

دالکهمعصومه13
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

پارسائیفاطمه14
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
P––––هفت روز––1401/08/281401/09/09606

غیبت بیش 

از ده درصد

ساالریسمیه15
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نجفی یزدیمحمد1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شکریساجده2
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

نوبختمحمد تقی3
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شیبانیهاشم4

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

احسان5
یوسفی 

جعفرآبادی

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

سمیه6
رحیمی آغ 

چشمه

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عادلی بهارجواد7
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

پارسا فیض آبادیمریم8
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عامریمهری9
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

شریفیزهرا10
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

بلوکزری11
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028
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مالحظات

1401آبان ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



زنگوئیمعصومه12
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

واحدیسید رضا13

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ذاکری کالتفرید14
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قربانیمحمد علی15

اتصاالت موقت در صنعت و 

اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

غیر )ISOاستانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

444
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

موسویسیدحسن16

اتصاالت موقت در صنعت و 

اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

غیر )ISOاستانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

444
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشموسویسیدحسن17
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

سیاسر کرباسکیمطهره18

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حاتمی قلعه صفاحسن19

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

دوران پوریوسف20

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رزم فرساالهام21

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

سامیمریم22

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––



طالئیجواد23

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

محروقیسیدامین24

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مردانینویدرضا25

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسین زادهعلی26

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

قدمیاریمحمد جواد27

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

بابائیزهرا28
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

عراقیزیبا29
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

بشیریزینب30

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
P––––یک روز––1401/08/141401/08/183024

غیبت بیش 

از ده درصد

صفائیآذر31

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

راممرضیه32
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابریناموسویمحمد33
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

خانقاهیرسول34

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



خیاط باشیهادی35
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تقوی شهریسیدرضا36
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

فرازمندیمحسن37
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
––P–دو ساعتیک روز––1401/08/211401/08/253022

غیبت بیش 

از ده درصد

سرابیان مقدمعلی اصغر38
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کوشکباغیمهدی39
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بهادری کمیجانیمجید40

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

هاشمیحلیمه41

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بابازادهنسرین42
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شریفیزهرا43
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

محمدرضازادهاعظم44
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

دربان جعفریمجتبی45
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

شکورمحمود46
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

واعظیمهدی47
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

فخریانعذرا48

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030––––––P––

محمدی اصفهانیحجت49

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



موسویسیدحسن50

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رشنوادیمحمد رضا51

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شایگان مقدمافسانه52

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ثقفی نیکعلی53

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حاتمی قلعه صفاحسن54

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ظاهر55
عرب تیموری 

ازانی

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بهروشاکرم56

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
–P–––سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

کالیینصراله57

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

احسان58
یوسفی 

جعفرآبادی

دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––––P–

مهدی زاده رادصادق59

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

طرزیزهرا60
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

سیما61
تیموری حفیظ 

آبادی

الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



ریکیمینا62
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030––––––P––

مرویفاطمه63
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

براتیسکینه64
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

عزتیسعیده65

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

دهستانیبتول1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

سعادتیوحید2
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––P––

صدریمحال3
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––––P

فرخی فریمانمرضیه4
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––P––

محسن پورمصیب5
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––P––

یزدانیپیمان6
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––P––

یزدانیمرتضی7
طراحی کابینت با نرم افزار اسکچ 

آپ

ITC-WO-

119
1401/08/071401/08/113030–––––P––

حاتمی راستگوبهاره8

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عبدال زادهمحمد9

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان خراسان شمالی

نام خانوادگینامردیف



غالمیسحر10
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––––P–

آموزش برق خودروی سابرینارزمیارولی11
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

اسکندریانعلی12

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

حاتمی راستگوبهاره13
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

گرشادآسیه14
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صدریمحال15

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

جعفریمریم16
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپسعادتیوحید17
ITC-UB-

331
1401/08/281401/09/023030–––––P––

رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپصدریمحال18
ITC-UB-

331
1401/08/281401/09/023030–––––––P

رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپمحسن پورمصیب19
ITC-UB-

331
1401/08/281401/09/023030–––––P––

رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپیزدانیمرتضی20
ITC-UB-

331
1401/08/281401/09/023030–––––P––

رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپگیفانیملیکا21
ITC-UB-

331
P–––چهارساعتسه روز––1401/08/281401/09/02308

غیبت بیش 

از ده درصد

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پوینده مهرایمان1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمد زمانی پورامیر2
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمدی پناهمحمدحسین3
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

نقی زادهمجید4
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

آل خمیسیمحمد5

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

پریشانی فروشانینسرین6

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

حسنی بهادرزهرا7

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
–P–––دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

صفری فروشانیسارا8

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

آیتیسیده نرگس9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

باهرانآناهیتا10
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

مالحظات

1401آبان ماه استان خوزستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاریغیبت

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



دیلمی خوزستانیسیمین11
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سروریزهرا12
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

گوی زادهمحمد علی13

اتصاالت موقت در صنعت و 

اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

غیر )ISOاستانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

444
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشعابدینی ملک آبادیامیر14
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

سروریصادق15

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

صوفیمحسن16
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قنواتیامین17

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

باوی فردحبیب18
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شوهانمهدی19
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

منیعاتعلی20
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کارآفرینی مقدماتیآل محمدیمریم21
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیحاجتعبداله22
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیخدیویزیبا23
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیخسرویمیترا24
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیخسروی دهدزیشکونه25
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیخمیسیسعید26
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



سمیه27
سوخته زاده مال 

امیر
کارآفرینی مقدماتی

ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیغبیش نیاکفایت28
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیکاله کجامین29
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیکمائیمجید30
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030––––P–––

کارآفرینی مقدماتیموسویسیده فاطمه31
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتینقی زادهمجید32
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––P––

کارآفرینی مقدماتینوروزیافسانه33
ITC-PD-

206
1401/08/141401/08/183030–––––––P

کارآفرینی مقدماتیعسکری دهناشیفاطمه34
ITC-PD-

206
–––P

غیبت بیش 

از ده درصد

صفری فروشانیسارا35
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

ناصریلیال36
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

صادقی دزفولیسیده سکینه37

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اسفندیاریشیدا38

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

قیصریمسعود39

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

حیدری فردسمیه40
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

آیتیسیده نرگس41
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

که کشانمائده42
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 4 به مدت1401/0814نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



عبدالهیافسانه43
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

فرحانینجات44
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

ناصریحسنه45
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

حردانیکافیه46
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

پنائی شمیمریم47
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شهبازنیامریم48
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شیخی پورالهام49

معماری و  )معماری واکنشگرا

- غیر حضوری  ) (الکترونیک

(مجازی 

ITC-EL-

963
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نیک روزمریم50

معماری و  )معماری واکنشگرا

- غیر حضوری  ) (الکترونیک

(مجازی 

ITC-EL-

963
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

فالحتیخدیجه51

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

یوسفیروح اهلل52

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عندلی زادهحمیده53

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پورجعفریفریدون54
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رایگانرضا55
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رشید پورهوشنگ56
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030––––––P––

احمدی نیافاطمه57
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

اکرمی زاداقبال58
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



بالیدهنرجس59
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

بزرگیروزیتا60
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

سوسن61
بنی طالبی 

دهکردی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

بهوندینریمان62
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

سیداحمد63
پورسیدمهدی 

سیدشنانی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

پویان فرباقر64
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

جرفیزینب65
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

حاجتعبداله66
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

خمیسیسعید67
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

داودیشهرام68
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

دوام بدلیال69
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

شایگان فرالهام70
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

صادقی دزفولیسیده سکینه71
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030–––––P––

طرفیصدیقه72
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

عبدی گراوندیبهروز73
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

زینب74
عیسی 

وندمحمودی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

کاله کجامین75
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

کمائیمجید76
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

موسویالهه77
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––
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موسویزینب78
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

نفرسفیددشتیالهام79
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

یزدیلیال80
ایمنی و بهداشت در محیط کار 

(مقدماتی  )

ITC-PD-

209
1401/08/211401/08/253030––––P–––

رئیسی نسبفرزانه81
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

آل خمیسیمحمد82
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شمی پورمحمد رضا83
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عاشوری مفردوهب84
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مشهدی زادهمعصومه85

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

آیتیفریبا86
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
P––––سه روز––1401/08/211401/08/253012

غیبت بیش 

از ده درصد

شمیل پورعبدالکریم87
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صـوفـیعارف88
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

آیتیسیده نرگس89
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

خدادادیمسعود90

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خوش خلقیمریم91
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عبدالهیافسانه92
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

ان
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ر ا
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سیاهی خلفصغری93

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نیک روزمریم94

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

امیریمرتضی95

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

منیعیسعید96
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––

شمیل پورعبدالکریم97
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
–––P–دو ساعت–––1401/08/281401/09/023028

وطن پرستموسی98
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

آیتیسیده نرگس99

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

قیصریمسعود100

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

هاشمیاعظم101
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

آراستهحمیده102
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

صانعی دهکردینسرین103
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ترابیفاطمه104
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

دارابیناهید105
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
–P–––سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

محمودیسمیه106
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

نیسیفاطمه107

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



سروریصادق108
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
–P–––سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

شیخی پورالهام109
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

کرمیامید1

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

تاروردیمحمد رضا2
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سلطانیلیال3
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

جعفریژیال4
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

گیلکپروانه5
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030––––––P––

جمشیدیابوالفضل6
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسنیزینب7
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

خانلوکبری8
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حیدریپیام9

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

صراطیحنانه10
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030––––––P––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
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ر 
ضو

 ح
ت
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سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان زنجان

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



نوربخشمهین11
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

منصوریفاطمه12

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–P–––دو روز––1401/08/141401/08/183018

غیبت بیش 

از ده درصد

آموزش برق خودروی سابریناحیدریعلیرضا13
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030––––––P––

زمانیحسین14
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مهدی پورمحمد15

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زرگریفیروزه16
اجرای دیوارهای جدا کننده 

کناف

ITC-UB-

451/1
1401/08/151401/08/181616–––––P–––

منصوریمجتبی17
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیبیاتام لیال18
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

ارفعی زرندیسیده معصومه19

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030––––––P––

سلیمیصغری20

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خانلوکبری21
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شریفیرویا22
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

جعفریژیال23
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

یارمحمدیسمیه24
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

منصوریمجتبی25
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/08/281401/09/023030––––P––––



عزیزیمعصومه26
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
––P–چهارساعتچهار روز––1401/08/281401/09/096032

غیبت بیش 

از ده درصد



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

امیدوارصدیقه1

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
––P––سه روز––1401/08/071401/08/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

مرتضیمحمود2
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراششاهیمحمد رضا3
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

میرحاجسمیه4
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030––––P––––

بهرامیانفاطمه5

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

معروفیمعصومه6
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عبدوسمحسن7

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

قوشچیانحامد8

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شاهورانیسیداحمد9
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان سمنان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



کسائیانگلنساء10
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صادقیحسن11
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

مردانیندا12

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

رمضانیعلی اکبر13
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

صفائیگل بانو14
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

شفقیسمیه15

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

کردیمرتضی16
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خسروی سیبحمزه1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کیخاصدیقه2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

لشکریمریم3

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

پارساطیبه4
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدالزهیعبدالغفور5

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شهرکیفهیمه6

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

نخ زری مقدمسمیه7

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

شاهوزائیحلیمه8
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مصلحمحسن9
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

شاهوزائیپریسا10
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

س
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ت
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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اصغریاحمد11
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

خزاعیمهدیه12
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

معینی زادهمهدی13
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شهدوستیکامبیز14

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شاهوزائیپریسا15

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آیت16
ساالریان 

نهبندانی شهر

غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حقانی نیابرکت اله17
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

هاشم زهیهوشنگ18
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ابوالحسن نژادمحمد رضا19

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

جعفر20
بهادرزهی ملک 

آبادی

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

خراسانیعلی21

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خسروی سیبحمزه22

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شه میری لجیعبدالغنی23

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



کریمزادهفیروزه24

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سارانیپرویز25
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شهدوستیکامبیز26
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نخ زری مقدمسمیه27

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شیخ زادهویدا28

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بزرگ زادهبهاره29
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شاهوزائیپریسا30
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

موسی زهیمحمد رسول31

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پارساطیبه32
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
––P––دو روز––1401/08/281401/09/023018

غیبت بیش 

از ده درصد

خزاعیمهدیه33
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

شاهوزائیآمنه34
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

شاهوزائیپریسا35
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

غریبیعلی1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
–––P–دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

عاشوریعلی اصغر2

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ابوالقاسمیپیمان3

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

زردشتمهدی4

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کارآزمامحمد رضا5

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ضیائی نژادآمنه6
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

یوسفیلیال7
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

حق شناسجالل الدین8

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
––P––سه روز––1401/08/071401/08/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

دلرحیم نژادحمید9
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

منیریمحمد رضا10
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
––P––سه روز––1401/08/071401/08/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

غیبتمرخصی

مالحظاتتاریخ پایانتاریخ شروع

1401آبان ماه استان فارس

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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وفائی کنویسجاد11
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشکریمیاصغر12
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

دولتخواهاحمد13

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
–––P–سه ساعت–––1401/08/141401/08/183027

غالمیهاشم14

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

ابراهیمیمهدی15
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کریمیمهدی16
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

محسنیهادی17
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسین18
ایزدشناس 

جهرمی

- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

جمشیدیصدیقه19
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رجبیمهسا20
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شریفیمریم21
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

یوسفیسمیرا22
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

باقریمعصومه23
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسنیعاتفه24
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030––––––P––

حاجی زادهپریسا25

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––



یوسفیلیال26

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زردشتمحمد جواد27

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

گوهری پورفردمهناز28
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

زارعیمهتاب29
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عباسیاحمدرضا30
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

منعمامین31
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

سالکیسمیرا32

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ذرت کارحسین33

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کریمیمهدی34

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

باقریامیدعلی35
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سلحشورجمشید36
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

زارعیمحمود37

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



عاشوریعلی اصغر38

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پورسعیدمحسن39
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کریمیمهدی40
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مسعودیعبدالکریم41
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیادب پورخدیجه42
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

مانتو صنعتیرفیعیفاطمه43
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

توکلی آغچغلوهیلدا44
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

فلسفیسیما45
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تاج پیکرزینب46
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

دهقانیداله47
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شریعتی شیریهاجر48
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کریمیاصغر49

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شاهسوندیمحمد جواد50

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

باستان پورغالمرضا51
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

منعمامین52
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

هوشیاربهمن53
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



حسنیعاتفه54
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030––––––P––

شریفیمریم55
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

صفائیانزهرا56
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

کوثریسکینه57
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

مسعود فرزهرا58
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ادب پورخدیجه59
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

رفیعیفاطمه60
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060––––P––––

گرامیقمر رخ61
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

تاج پیکرزینب62

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030––––––P––

دهقانیداله63

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

مسعودیزهره64

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رحمانیفرشید1

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسمعیلیرضا2
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رحمانیمجید3

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

طهماسبیمحمد علی4

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

طاهرخانیولی اله5

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

علیرضا6
رنجکش 

قصابسرایی

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ناطقمریم7
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رشوندعباس8

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فتائیامید9
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صفریمحمد10
ماشین )9تعمیر لوازم خانگی 

(ظرفشویی 

ITC-IN-

119
1401/08/211401/08/243030–––––––P–

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان قزوین

نام خانوادگینامردیف



نظری عالقهنعیمه11
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رشوندعباس12

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

رحمانیفرشید13

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تعمیر و نگهداری ماشین تراشجوکارشاه آبادیمحمد1
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

اسدیزهرا2
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

محبی فرفائزه3
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

کریمیعطیه4
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

باقری تودشکیزینب5
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

باقری تودشکیزهرا6
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

مختاریلیال7
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

موسوی پارساییسید علی اکبر8
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

سبحانیطیبه سادات9
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

باقریزینب10
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

هادی باهرینادره11
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

صالحی رزوهصدیقه 12
روش های نوین تدریس با 

رویکرد شایستگی

ITC-PD-

154
1401/08/141401/08/253030–––––––P

باقریزینب13
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

مالحظات

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

1401آبان ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ شروع



مانتو صنعتیمومنهاشمیه14
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

جوکارشاه آبادیمحمد15

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

توسلیلیال16
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030––––––P––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رضاییفرزاد1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

معظمیحکیمه2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سیدیآرزو3

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ولی زادهملک4
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کمانگرسهیال5
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
––P––دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

تعمیر و نگهداری ماشین تراشاسکندری شعبانیمحمد رضا6
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

ستایشنسرین7

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

صلواتی قاسمیسهام8
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030––––––P––

مفیدیهنگامه9
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نگاریوحید10

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دوره

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان کردستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ویسیعبداهلل11

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اسدیوسط12
 ) (گوینه بافی)گلیم پارچه ای

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

261
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ساالریفریبا13
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سعیدسیدحسین1

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

هنریهادی2

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
––P––سه روز––1401/08/071401/08/113012

غیبت بیش 

از ده درصد

سهیال3
اسالمی علی 

آبادی

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

پورحسینی نژادنعیم4

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
–P–––دو ساعت–––1401/08/071401/08/113028

کمشکیبتول5
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رشیدی ترشابریحانه6
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030––––––P––

فرخیهادی7

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مددی زادهتوران8

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رسول9
ایزدی همت 

آبادی

 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمدی گیسکیعلی10
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی
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1401آبان ماه استان کرمان

نام خانوادگینامردیف



تعمیر و نگهداری ماشین تراشحسنی کبوتر خانیحسین11
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

سیگارچی یزدیمنیره12

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

پور گلزاریمهدی13
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ترک زاده تبریزیعلی14
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مشایخی مزارمهدیه15
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

محبوبه16
ابراهیمی 

کوهبنانی

- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

قربانی کوهبنانیفاطمه17

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مقبلیسعیده18
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

نصیریمعصومه19

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
–P–––دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

محسنی تکلوجهان افروز20
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابرینارودباریرضا21
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

فرخیهادی22
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

پور گلزاریمهدی23

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سیگارچی یزدیمنیره24

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––––P–



رئیسی آهواناکبر25
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سعیدسیدحسین26
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

محدثی زرندیمهدیه27

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حسین28
حسنی کبوتر 

خانی

 SolidCAMماشینکاری با  

- غیر حضوری  )(تراشکاری)

(مجازی

ITC-MA-

125
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صرافی نژاداشکان29

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اسدیاراکرم30

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

محدثه سادات31
اسالمی علی 

آبادی

غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

سهیال32
اسالمی علی 

آبادی

الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

علیزاده حتکنیزهرا33
- غیر حضوری  )مرمت فرش 

(مجازی 

ITC-SD-

512
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صالحی نیاصالح الدین1
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ایزانجعفر2

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشراستگومصطفی3
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030––––––P–

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

مرادی مطلقادیبه4

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رضاییعلی5
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابرینامحمدیفرزاد6
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030–––––P–––

هاشمیمریم السادات7
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

رسولی تبارشهریار8

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

آزادیفرزاد9
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قاسمیفریبرز10

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شیروانیفریبا1

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کیائیحامد2

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمد حسینیانمحمد تقی3

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مجیدی ده شیخاسالم4
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

امیری ده شیخنرگس5
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
P––––دو روز––1401/08/071401/08/113018

غیبت بیش 

از ده درصد

گلندام6
حاجی زاده سی 

سخت

غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

صادق زادهزهره7

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

علی اصغر8
خورشیدی 

بیدسردره

 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ترابیسهیال9
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کیائیحامد10
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ذاکرزادهلیدا11
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

1401آبان ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات



سرویس آشپزخانهاسالمیمرضیه12
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030––––––P–

سرویس آشپزخانهآرامیتهمینه13
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030––––––P–

سرویس آشپزخانهجوخ پورحلیمه14
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030––––––P–

سرویس آشپزخانهقادری پورهانیه15
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030–––––P––

سرویس آشپزخانهمژدهی پورمهناز16
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030–––––P––

سرویس آشپزخانهمؤمن رادسیده کلثوم17
ITC-SE-

152
1401/08/141401/08/183030–––––P––

گلندام18
حاجی زاده سی 

سخت

غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شیروانیفریبا19
غیر  )نقاشی سه بعدی با رزین 

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

352
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رمضانی پورسید مظفر20

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ترابیسهیال21

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

چک نژادیانآمنه22
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

داورپناهریحانه23
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030––––––P––

صادق زادهزهره24
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

مجیدی ده شیخاسالم25

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اسکندری نژادمنصوره26
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

ترابیسهیال27
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

حاجتیحسین28
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

ان
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ا



مجیدی ده شیخاسالم29
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
–––P–دو ساعت–––1401/08/281401/09/023028

صفائی نژادصغری30
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

عدالتی منشسکینه31
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شاهدوستمهران1

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

غالمیجواد2
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

فرجیعلی3
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

وحیدیهادی4
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
–––P–سه ساعت–––1401/08/071401/08/113027

کریمیحسین5

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

غراویآسیه6
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

طالع زاریحمید7

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

شاهدوستمهران8

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

لیال9
گیلک حکیم 

آبادی

غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

وحیدیهادی10

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مالحظات

1401آبان ماه استان گلستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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شاهدوستمهران11

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

بیصوتمحمود12
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––

منصوریفرزاد13
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسماعیل1
خاصه خان 

دلخوش

غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مهربان کلشتریسعید2
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسماعیلیموسی3

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

جاللیمحمد رضا4

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حسین زادهطلعت5

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سعادت میر قدیمسیدتقی6

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شهبازیسودابه7

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قاطعی فرمحمدرضا8

کمک های اولیه در محیط 

- غیر حضوری  )کارگاه آموزشی 

(مجازی 

ITC-PD-

174
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

یاسین9
پورعابد 

گلرودباری

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––
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مالحظات

1401آبان ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



علی زاده اوتاریعرفان10

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

فتحی میاردانمریم11
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تقی زاده  الکانیفاطمه12

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عباسی قادیناصر13

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

نظیری هره دشتعلیرضا14
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

رحمتیشهرام15
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

زهرا16
رحیمی 

سیاهمزگی

- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

خوش سروراحیاء17

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

احمدیآمنه18
مجازی- غیر حضوری  )  

)CompTIA - Network +

ITC-IT-

210
P––––یک روز––1401/08/141401/08/183024

غیبت بیش 

از ده درصد

بخشندهسیدرضا19
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

پرسادیغالمرضا20
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حامیانعلیرضا21
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رفیعی نژادرضا22
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شادمانیمحمد رضا23
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فتحی میاردانمریم24
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کوچکیامیر25
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––



محمدپورایمان26
 )1پیش نیاز - آلمانی مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-FL-

700/1
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

جمال امیدیعلی27

معماری و  )معماری واکنشگرا

- غیر حضوری  ) (الکترونیک

(مجازی 

ITC-EL-

963
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مینوئی قاضیانیعاطفه28

معماری و  )معماری واکنشگرا

- غیر حضوری  ) (الکترونیک

(مجازی 

ITC-EL-

963
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

جمال امیدیعلی29

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عرب نژادمیرسعید30

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اشرف31
محمدحسینی 

قاضیانی

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

نصیریحامد32

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شاهین33
علیزاده شاد 

فومنی

غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خاک طبعطاهره34

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

خراسانی رادسیده فاطمه35

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

پاکدلعلیرضا36
ماشین )9تعمیر لوازم خانگی 

(ظرفشویی 

ITC-IN-

119
1401/08/211401/08/243030–––––P–––



اسماعیلیموسی37
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیترابی سبزواریمعصومه38
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

جاهدی زیگساریمریم39

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

علی زاده اوتاریعرفان40

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
–P–––دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

فرضی پورپاکیزه41

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

مصطفی پورلیال42
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عباسی قادیناصر43
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صفری نژادنسیما44

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
––P–دو ساعتیک روز––1401/08/211401/08/253022

غیبت بیش 

از ده درصد

بخشیآیت اله45

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

معبود مژدهیاسمعیل46
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/08/281401/09/023030––––P––––

بدرکصفیه47

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––––P–



جاهدی زیگساریمریم48

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––––P–

میثم49
حسن زاده مقدم 

بهدانی

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

سلیمانیسیده محبوبه50

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سیاه منصورسعید1
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قیاسی فرعلی2

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

خوشناموندزیبا3
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

نعمت الهیهادی4

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

موسویسیدمجتبی5
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مرادی سبزوارنیلوفر6
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

تدینآزاده7
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

مختاری فردامیر8

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رشیدیمهرنوش9

 در FCCآشنایی با نرم افزار 

- غیر حضوری  )آموزش مجازی 

(مجازی 

ITC-IT-

1021
1401/08/141401/08/183030–––––P–––
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توکلیانمریم10

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

قنبری مزلقانمهدی11

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

موالیی تاریرضا12
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

حسن زادهالهام13
غیر  )حجم بافی با نخ تریکو 

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

378
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

آموزش برق خودروی سابریناحقی آبیهمایون14
ITC-AT-

647
1401/08/141401/08/173030––––––P––

بیرانوندامین15
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

علی نیازیبا16
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

یاراحمدیجلیل17
اجرای دیوارهای جدا کننده 

کناف

ITC-UB-

451/1
1401/08/151401/08/181616–––––P–––

موسویسیدمجتبی18
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

الهی نژادعلی19
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

قیاسی فرعلی20
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیآذرگونمریم21
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––––P–

توکلیانمریم22
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
–P–––دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

تدینآزاده23
 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

561
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

گودرزیفاطمه24
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ضامنیمعصومه25
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



بیرانوندامین26
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

یاراحمدیجلیل27

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

سیاه منصورسعید28
دوربین مدار بسته 

(تحت شبکه)پیشرفته

ITC-PE-

218
1401/08/281401/09/013030–––––P–––

پوریاییمعصومه29

تولید و پرورش گیاهان 

- غیر حضوری  )آپارتمانی 

(مجازی 

ITC-FO-

156
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صادق1
شیری پور 

کشتلی

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

گیالنیحسین2

اجرا و پیاده سازی  )آردینو 

- (پروژه با بورد های آردینو 

مجازی - غیر حضوری  )مقدماتی

)

ITC-EL-

939-0
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

شمس امیریخسرو3
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

طاهریانسعید4
غیر حضوری  )حفاظت کاتدیک 

(مجازی - 

ITC-PE-

247
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حشمتیمیثم5

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حسینیسید مجتبی6
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسماعیلیبهمن7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حسن زادهعلیرضا8
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

سیدجواد9
ساداتیان 

شورکایی

- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

وهاب زادهمهدی10
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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 ش
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آبان ماه استان مازندران

نام خانوادگینامردیف



رزاقی دارابیحدیثه11

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمد زادهزهرا12

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

حمیدی گلیردعباس13
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

یوسفیاسماعیل14
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

قاسم پورمهدی15

اتصاالت موقت در صنعت و 

اصول تصاویر اجرائی مطابق با 

غیر )ISOاستانداردجهانی 

(مجازی- حضوری 

ITC-UB-

444
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ابراهیمیانرحمت اله16

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

گیالنیحسین17

سیستم های امنیت 

 )(دوربین مدار بسته)الکترونیک

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

806
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شمس امیریخسرو18

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فتحیکریم19

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

ارشادیانکورش20
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسن پورمحمد21
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

طاهریانسعید22
سیستم اعالم حریق آدرس 

(مجازی - غیر حضوری  )پذیر

ITC-PE-

241
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اصغر تبار لداریعلی23
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––



محمدیحسن24
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

خدیجه25
میری متان 

کالیی

الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

حسینیسید مجتبی26
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

ابراهیمیمیترا27
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

خاتمیمولود28
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

یوسفیعلی29
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

گرجی فردسیدپیمان30
اکو  )راهنمای طبیعت گردی

(مجازی- غیر حضوری )(توریسم

ITC-FO-

142
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

احبابی طبرستانیمریم31
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نوریغالمرضا32

 کنترل 2/1 سطح CNCتراش

 )فانوک اپراتوری وبرنامه نویسی

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

102
–––P–دو ساعت–––1401/08/141401/08/183028

هاجر33
خلیلی پائین 

دزائی

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

گیالنیحسین34

طراح سیستم های هوشمند 

 IOTمبتنی بر 

 Internet Of)مقدماتی

Things (  غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-EL-

921-0
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حبیبیناصر35

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––



شمس امیریخسرو36

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

صادق37
شیری پور 

کشتلی

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شاکری چمازیشعبان38

نظارت تاسیسات برقی انواع 

- غیر حضوری  )ساختمانها

(مجازی 

ITC-PE-

224
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مهران39
مشک آبادی 

بهنمیری

غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عموییاحمد40

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

فهیمآرزو41

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

محمدپورشکتائیمحمود42

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

هاشمی قادیسیدموسی43

مهارتهای برقراری ارتباط موثر با 

ویژه مربیان آموزش در )زندانیان 

(مجازی- غیر حضوری ) (زندان

ITC-PD-

144
–––P–سه ساعت–––1401/08/211401/08/253027

حمید44
پورعباس کتی 

سری

ماشین )9تعمیر لوازم خانگی 

(ظرفشویی 

ITC-IN-

119
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

مانتو صنعتیبالوئیفاطمه45
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

کاظمیفاطمه46
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اکبرزادهرضا47
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

رضایی کیاسریمهدی48
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028



صالحی زرخونیرحمت اله49
غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
–––P–دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

زهرا50
محمودی 

کردخیلی

غیر  )کشت گلخانه ای زعفران 

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

890
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

اصغر تبار لداریعلی51

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

ابراهیمیانرحمت اله52

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

صادق53
شیری پور 

کشتلی

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

طاهریانسعید54

تکنولوژی کاربرد و پروگرام 

 )(مقدماتی) AVRمیکروکنترلر

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

518/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

شمس امیریخسرو55
 ) eplan.P8آشنائی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-PE-

033
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

موسویانسید مجتبی56

طراحی برنامه حسابداری با نرم 

- غیر حضوری  )افزار اکسل  

(مجازی 

ITC-PD-

731
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

اکبرزاده روشنغالمرضا57
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

مختاریمهناز58
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060––––P––––

وهاب زادهمهدی59
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

محمدزاده مشائیفیروزه60
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

عموییاحمد61
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
–––P–سه ساعت–––1401/08/281401/09/023027

کیانیزهرا62
طراحی و مدلسازی با نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری  )اتوکد  

ITC-UB-

226/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

عباسیمحمد1

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

اسفندانیسمیه2
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

جعفرینجمه3
- غیر حضوری  )حکاکی روی فلز

(مجازی 

ITC-WO-

064
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

رحیمیفاطمه4
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عباسیزینت5
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030––––––P––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشحق پرستمحمد جواد6
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

سعیدیگلبرگ7

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

افسریمجید8
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

فالحیمحمد نبی9
طراحی و ساخت مبلمان شهری 

(مجازی - غیر حضوری  )بتنی

ITC-UB-

421
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عباسیمحمد10
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

کمال آبادیفاطمه11
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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قاسمی پورمریم12
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اوقانی اصفهانیمحمد رضا13

نگهداری و تعمیر تجهیزات 

غیر  )(مقدماتی)پزشکی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

801-1
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

کمال آبادیفاطمه14
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

بیاتفاطمه15
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مانتو صنعتیروشنطیبه16
ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––––P–

مریم17
مشایخی 

کرهرودی
مانتو صنعتی

ITC-SE-

336
1401/08/211401/08/243030–––––P–––

بزم آمونحمید18
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

شاکریحامده19
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عباسیمحمد20

مصالح ساختمانی نوین در 

غیر حضوری  )صنعت ساختمان 

(مجازی - 

ITC-UB-

325
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

عباسیمحمد21
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––––P–



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

الگوساز کت مردانهاحمد کهنزهرا1
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهاحمدنیاسرو2
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهاستوانهرقیه3
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

مهسا4
امدادی شفت 

محله
الگوساز کت مردانه

ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهبهمن زادهمرتضی5
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهدادخدائی بواناتیسیده زهرا6
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهدریانوردنجمه7
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهدهبانطاهره8
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهذوالقدرهاجر9
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهزارعی منوجانمهدیه10
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهشجاعی نودزسمانه11
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

1401آبان ماه استان هرمزگان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان
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ا



الگوساز کت مردانهعوض پورخدیجه12
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهغالمپور جغانییاسمن13
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

الگوساز کت مردانهمرتضوی سارمهماندانا14
ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

رقیه15
میرشکاری ده 

کهان
الگوساز کت مردانه

ITC-SE-

362/1
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیایمانیحلیمه16
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیباقرزاده هماییفاطمه17
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیبهروزیطاهره18
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیپشامشقایق19
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیحیدری نژادهانیه20
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیداوری زادهآمنه21
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیدرعمریم22
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیرسولی اینالومرضیه23
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

رقیه24
ساالری 

کهورریزی
شلوار دوزی

ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیصابریعبدالصمد25
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

سمیرا26
عقبی طلب 

فدافن
شلوار دوزی

ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیکهوریراضیه27
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیمحمد پورافشارخدیجه28
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



شلوار دوزیمریدیالهام29
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیمعلمیفرزانه30
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

شلوار دوزیوهابی نیاریلیال31
ITC-SE-

213
1401/08/071401/08/113030–––––––P

عبدالهیحوا32

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشحمیدیبابک33
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

مراد علیزادهعبداالمین34

مدلینگ )تری دی مکس 

- غیر حضوری  ) (مقدماتی

(مجازی 

ITC-UB-

319
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

بهمن زادهمریم35
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

داراعاطفه36
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه ایمانیحلیمه37
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه باقرزاده هماییفاطمه38
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه پاکوهی قشمیاسماء39
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه پشامشقایق40
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه حیدری نژادهانیه41
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه داوری زادهآمنه42
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه درعمریم43
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه شمشیریآسیه44
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه صابریعبدالصمد45
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

سمیرا46
عقبی طلب 

فدافن
(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه 

ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه کهوریراضیه47
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه مریدیالهام48
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه معلمیفرزانه49
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

(صنعتی  )پیراهن دوز مردانه وهابی نیاریلیال50
ITC-SE-

141
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویاحمدنیاسرو51
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویاستخریانفاطمه52
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویاستوانهرقیه53
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویدادخدائی بواناتیسیده زهرا54
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویدریانوردنجمه55
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویدهبانطاهره56
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویزارعی منوجانمهدیه57
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویشجاعی نودزسمانه58
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویعوض پورخدیجه59
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویغالمپور جغانییاسمن60
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویمحمودیمهناز61
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویمیرانیزهرا62
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

رقیه63
میرشکاری ده 

کهان
نازکدوزی به روش فرانسوی

ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

نازکدوزی به روش فرانسویمیری زادهزهرا64
ITC-SE-

186/1
1401/08/141401/08/183030–––––––P

باقرنژادنازنین65
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––––P–

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



عبدالهیحوا66
 در علوم کشاورزی GPSکاربرد 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FO-

117
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

نجفیابراهیم67
- مجازی  )جوشکاری  مقاومتی 

(غیر حضوری 

ITC-WE-

053
––P––دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028

صادقی نژادمهدی68
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

احمد کهنزهرا69
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

حیدری نژادهانیه70
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

خالدهصغری71
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

داوری زادهآمنه72
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

رامشکآمنه73
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

رمضانیسمیرا74
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

رنجبریزینب75
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

زاهدیساره76
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

فقیهیعایشه77
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

مرادیشهربان78
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

معلمیفرزانه79
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

مالحی دوالبیسمیه80
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

مالییبنفشه81
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

ملت خواهمرضیه82
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

منصوری نژادساناز83
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

نوری زاده فینیکلثوم84
طراحی و دوخت صنعتی لباس 

عروس

ITC-SE-

202/1
1401/08/211401/08/253030–––––––P

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



فقیهیسارا85
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

شلوار دوزیاخشابیفرانک86
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیاستوانهخدیجه87
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیدادخدائی بواناتیسیده زهرا88
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیدریانوردنجمه89
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیدهبانطاهره90
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیذوالقدرهاجر91
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیرنجبرحلیمه92
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیرنجبر پازیارتیشکوفه93
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیعوض پورخدیجه94
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیفقیهیسارا95
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیمباشریشبنم96
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیمحمودیمهناز97
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیمسیحیزینب98
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

شلوار دوزیمیرانیزهرا99
ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

رقیه100
میرشکاری ده 

کهان
شلوار دوزی

ITC-SE-

213
1401/08/281401/09/023030–––––––P

جلیلیابراهیم101
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060–––––P–––

ان
ست

ر ا
 د

جرا
ا



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رضایی صابرمهدی1

لوله های مورد استفاده در 

 )صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WE-

093
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

امیدیاکرم2

طراحی و دوخت توربان ژورنالی 

غیر  )(انواع حجاب مجلسی )

(مجازی - حضوری 

ITC-SE-

456
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تویسرکانیمهری3
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

غفاریانکامبیز4
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

مرادیبیتا5
ساخت اسالید آنالین با نرم افزار 

Prezi (  مجازی - غیر حضوری)

ITC-IT-

143
1401/08/071401/08/113030–––––––P–

هوشمندی شجاعامیر6

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

عسگری نویدزهرا7
 ) 1گفت و شنود زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FL-

351
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

می ریزآذین8
- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

سهیلی مهدیزادهاصغر9

گلها و درختچه های زینتی 

- غیر حضوری  )فضای آزاد

(مجازی

ITC-FO-

154
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

محمدیروح اله10
 ) عملیات حرارتی فلزات آهنی 

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-MA-

019
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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بنی اردالنحجت اله11

کارگاه آموزشی انرژی 

آبگرمکن و پنل )خورشیدی

- غیر حضوری ) (خورشیدی

(مجازی 

ITC-EL-

903
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

اوقانسمیرا12
- غیر حضوری  )آموزش خالق

(مجازی

ITC-PD-

170
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

مسکینیسید حسن13

طراحی سیستم های گرمایش 

گرمایش از کف و  )تابشی 

- غیر حضوری  ) (گرماتاب 

(مجازی 

ITC-IN-

183
––P––سه روز––1401/08/141401/08/183012

غیبت بیش 

از ده درصد

ترابیانپوران14
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رحمانپورپروین15
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

شهبازیامین دخت16
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

بزرگنسرین17

 )لکه زدایی از روی انواع الیاف 

- غیر حضوری  ) (پارچه و فرش 

(مجازی 

ITC-SE-

504
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

عابدیآرزو18
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

آقاجانیآزاده19
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-WO-

526
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فتحیان راسخعلی20
اجرای دیوارهای جدا کننده 

کناف

ITC-UB-

451/1
1401/08/151401/08/181616–––––P–––

صفریعلی21
- غیر حضوری  )سنسورها

(مجازی 

ITC-PE-

028
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

آل طاهاسید مسعود22
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

زاهریعلی23
ماکروویو و تکنولوژی پخت غذا 

(مجازی - غیر حضوری )با نور

ITC-IN-

131
––P––دو ساعت–––1401/08/211401/08/253028



حسینیمجتبی24
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

محمدیروح اله25
-غیر حضوری  )متالوژی عمومی 

( مجازی

ITC-WE-

014
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

مرادیبیتا26

طراح و توسعه دهنده مدیریت 

 )پیشرفته (Wordpress)محتوا

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IT-

944
1401/08/211401/08/253030–––––––P–

اکبری کنعانابراهیم27

 زبان تجارت انگلیسی 

Business English1(  غیر

(مجازی- حضوری 

ITC-FL-

803
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

لطفی می آبادیمریم28

آماده سازی کارگاه رزین 

غیر  )(صنایع چوب  )آپوکسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

592
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حسنیمعصومه29
غیر  )حجم سازی با خمیر چینی

(مجازی- حضوری 

ITC-SD-

516
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

حکمتیحکمت اله30
غیر  )کشت وزراعت عناب 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

880
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

عبداللهیعلی31
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

حسنیمعصومه32
- غیر حضوری  )معرق مقدماتی 

(مجازی 

ITC-WO-

017/1
1401/08/281401/09/096060––––P––––

همتیصغری33
الگوسازی و تولید فرشینه های 

(مجازی - غیر حضوری  )چرمی 

ITC-SD-

506
1401/08/281401/09/023030–––––P–––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات1

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

کالنتری مزرعه نوساره2

نصب تجهیزات بی سیم شبکه 

- غیر حضوری  )های کامپیوتری

(مجازی 

ITC-IT-

1027
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

سمیه3
شرف الدینی 

شورکی

- غیر حضوری )ابزار شناسی 

(مجازی

ITC-WO-

570
1401/08/071401/08/113030––––P––––

زهرا4
کاظمی پور 

هاشم آبادی

- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
––P––یک روز––1401/08/071401/08/113024

غیبت بیش 

از ده درصد

مسلمان یزدیفاطمه5
- غیر حضوری  )هنر اوریگامی 

(مجازی 

ITC-WO-

561
1401/08/071401/08/113030–––––P–––

ایزدپناهسهیال6
غیر  )سوزن دوزی روی گلیم

(مجازی - حضوری 

ITC-SD-

495
1401/08/071401/08/113030––––––P––

تعمیر و نگهداری ماشین تراشخادم زاده فیروز ابادیخلیل7
ITC-MA-

076
1401/08/011401/08/043030–––––P––

 اجرا در 

ماشین 

سازی تبریز

کرمیحمیدرضا8
- غیر حضوری  )مهارتهای فروش

(مجازی

ITC-PD-

711
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

جاللیفاطمه9
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––––P–

راد منشعصمت10
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––
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زارعنسرین11
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

فتوحی بافقیمریم12
الگوسازی و دوخت یقه های 

(مجازی - غیر حضوری  )فانتزی

ITC-SE-

484
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات13

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

کالنتری مزرعه نوساره14

 و بانک Pythonبرنامه نویس 

غیر  )پیشرفته- های اطالعاتی  

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

703
1401/08/141401/08/183030–––––P–––

رفیعی مجومرداعظم15
غیر  ) Pythonبرنامه نویسی 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

701
1401/08/141401/08/183232–––––P–––

افشاریمحمدرضا16
غیر حضوری  )مدیریت صادرات 

(مجازی - 

ITC-PD-

934
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

جاللیفریبا17
الگوسازی و ساخت کیف های 

(مجازی - غیر حضوری  )کم جا 

ITC-SD-

508
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

میرطبائیسیدمحمد18

 طراحی و دکوراسیون آشپزخانه 

  Kitchenبا نرم افزار 

KD)Draw ( ) غیر حضوری -

(مجازی 

ITC-WO-

554
1401/08/211401/08/253030–––––P–––

روحی پناهعبدالرسول19
غیر  )ارگونومی در محیط کار 

(مجازی - حضوری 

ITC-PD-

166
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

صادقی بخیمهدیه20
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

صداقت پورلیال21
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

محزون زادهسعیده22
غیر حضوری  )(زنانه  )برشکاری  

(مجازی - 

ITC-SE-

124/1
1401/08/281401/09/023030–––––P–––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


