
آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فروغیمهران1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

اصغری هاچه سوحسین2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

عباسیقربانعلی3

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

عباسیفریبا4

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

شیوا5
جلیلی 

فیروزساالر

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

نوروززادبناعذرا6

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

ابراهیم7
عباسی سیه 

جانی

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

اکبرزادهحبیبه8
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

باقر زادهبهناز9
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

تاریخ پایان
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مالحظات

1401آذر ماه استان آذربایجان شرقی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



اصغری هاچه سوحسین10

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

عباسیقربانعلی11

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

شیوا12
جلیلی 

فیروزساالر

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

خداییعلی13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

حاج حسینیاسماء14

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

واعظ سیسمنیره15

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

تنظیم فرمانطالب نژادداود16
ITC-AT-

454
یک روز––1401/09/121401/09/153016

هشت 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

شفاعتی ممقانیقاسم17
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

ابراهیم18
عباسی سیه 

جانی

غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
––––یک روز––1401/09/121401/09/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

رباب19
محمدپور 

گلوسنگ

- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

پاشائیناصر20

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

رشیدیشهروز21

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

حمداله زادههادی22
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
–––دو ساعتیک روز––1401/09/191401/09/233022

غیبت بیش 

از ده درصد



زینی زاده هریسسعید23
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––

تشهدجمالسپیده24

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
––––یک روز––1401/09/191401/09/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

محمد حسن اقدمحوریه25
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

نیلوفر26
حسینی پسته 

بگلو

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

باقر زادهبهناز27

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
1401/09/191401/09/233030––––––––

قلی زادهبهروز28
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

خازینیبیتا29
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

عبادیآمنه30

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

نویدسهیال31

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

اکبرزادهحبیبه32
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

تقی پورپریسا33
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

صولتیکریم34

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

محالیسامرند1

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

امیرحسینیجمیل2

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

حیدریرقیه3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

مهدی اخگرآسیه4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

رشیدیشلیر5
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

اکبری مجدگیسو6
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

تقی پورزهرا7
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

الله8
جعفری قلعه 

جوقی

کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

جهانبخشآرزو9
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

خسروزادمرضیه10
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

رضائی بالوندا11
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

سعادتفریبا12
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

مالحظات

1401آذر ماه استان آذربایجان غربی

نام خانوادگینامردیف

غیبتمرخصی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی
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صفرپورفاطمه13
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

عابدینیفاطمه14
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

قربانیناهیده15
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

مرادیشهین16
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

معینیالناز17
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

موالئی جمال آبادرقیه18
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093030–––––––

نصیریکبری19
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093027–––

سه 

ساعت
–––

حسین لوساناز20
کار روی مانکن - موالژ 

(مقدماتی)

ITC-SE-

131/1
1401/09/051401/09/093024–––

شش 

ساعت
–––

اجرا در استان 

غیبت بیش از 

ده درصد

ناصریمرتضی21

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

علی22
حسین زاده 

ماکویی

مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

جعفرزادهرقیه23

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

نعمتی تومتریپریسا24

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

پورافشاراکرم25
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

تقی پورزهرا26
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

جهانبخشآرزو27
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

حسین لوساناز28
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/09/05نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان



خیاط زبردستهاله29
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

صفرپورفاطمه30
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

قربانیناهیده31
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

آسیه32
مجلسی توپراق 

قلعه

ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

مرادیشهین33
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

مطلبیحمیرا34
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

معینیالناز35
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

موالئی جمال آبادرقیه36
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

نقی زاده درزمزهرا37
ساخت گلهای تزئینی لباس 

عروس

ITC-SE-

177/2
1401/09/121401/09/163030–––––––

خشکباری رضائیهسیما38

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
––––یک روز––1401/09/121401/09/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

1نقاشی خودروبالکی پورقادر39
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

1نقاشی خودروحسن پورصالح الدین40
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

حاجی محمدییوسف41
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

در افتادهحسین42
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

رحمانیجعفر43
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

داروهای گیاهیابراهیمیامیر44
ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

سعید45
بداقی حسین 

آبادی
داروهای گیاهی

ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

داروهای گیاهیپناهدوستمولود46
ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

رحمانیحمید47
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
––––دو ساعت–––1401/09/121401/09/163028

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان 

کرمانشاه



نجفی تک آغاجآرش48
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
1401/09/191401/09/233030––––––––

سعیدنسیمه49
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

محمدی بوکانیعالیه50
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

احمدپورسجاد51

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

روشنیبهمن52
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

خشکباری رضائیهسیما53

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

پارسانیامعصومه54
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

مینا55
نعمتی دیزج 

تکیه

غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028

ابراهمیانحسین56

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

پاک نژادجعفر57
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
––––سه روز––1401/09/261401/09/303012

غیبت بیش 

از ده درصد

مختاریانرقیه58
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

سعیدنسیمه59
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

محبوبخواهزهرا60
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

مروتینازی61
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بهروزداور1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

صالح زادهمجید2
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

اسمعیلیعلی3

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

خیاطی گرمیصغری4
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

نوروندماهیده5
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

رنجبریسودا6

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

صالح زادهمجید7

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

فرهودی زادهعوض8
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

ثقته مجتهدیافسانه9
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

محسنی ازادسعیده10
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
–––چهارساعتدو روز––1401/09/261401/09/303016

غیبت بیش 

از ده درصد
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آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خامه ءمحمد1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
–––دو ساعتیک روز––1401/09/051401/09/093022

غیبت بیش 

از ده درصد

آقاجانیمحسن2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

راونجیفاطمه3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

سلمانیان سجزئیمعصومه4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

طوقیریحانه5

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

فاطمه6
کاظمی دولت 

آبادی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرادی هرندیمجتبی7

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

عباییحسین8
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

حسینیاکرم9
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

ایمانیان بیدگلیلیال10
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

1401آذر ماه استان اصفهان
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شیخی بیدگلیسمیه11
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرادیمهین12

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

نمدیان مجردنرگس13

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

نفیسه سادات14
قریشی نجف 

آبادی
Water Garden(باغ آبی)

ITC-FO-

124
1401/09/051401/09/083030––––––––

عسگری سیچانیمحمد رضا15
- غیر حضوری  ) متالوژی پودر

(مجازی

ITC-MA-

050
1401/09/051401/09/093030––––––––

نصرآزادانیسیدحسن16

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

جبرائیلی ریزیمهدی17

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

حکیمیعلی18

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

بقولی دستجردینسرین19

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

پوربافرانیمریم20

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

موالئیعفت21

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

خیریفرید22
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

عاطفه23
صادقی حداد 

زواره

 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

تجربه آموزرضا24

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––



معصومیارعلی25

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
––––دو ساعت–––1401/09/121401/09/163028

رضایی رامشهفرشته26

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

عطائی محمدیساره27
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/09/121401/09/153030––––––––

کرمیانزهرا28
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

جاللیانعلی29

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

عظیمیمسعود30

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

قانعی فرافشین31

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

فریورمریم32
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
1401/09/191401/09/233030––––––––

رحمتیانحسین33
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

رحیمیشیوا34
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

معینسودابه35
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

زمان پور بروجنیکامران36

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
–––دو ساعتیک روز––1401/09/191401/09/233022

غیبت بیش 

از ده درصد

ابوالحسنی آرانیاحسان37

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

صفاری پورفاطمه38
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

اربابیمرضیه39

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––



قیاسلوحبیبه40

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

مقصودی افوسیمالک41

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

صادقیحسین42

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

توانگر ریزیحسن43
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

تقوائی  جلفائیاسداله44

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

حیات داوودیسیدمهدی45

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

فرح بخشلیال46

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهنادری نطنزیلیال47
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

رفیعی  دهاقانیمریم48
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

سارا49
کاظمی 

ورنامخواستی

- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

اکبری بیشهفاطمه50
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

صادقی سفتجانیشهربانو51
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

سلیمانیپریسا52

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

نوشین53
قاضی زاده 

احسایی

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آزادیلیال54
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

رحیمی صادقمریم55
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

طالبیزهرا56
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

شریفعظیمه57

طراحی و مدل سازی معماری به 

 )روش پارامتریک با گرس هاپر 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

515
1401/09/261401/09/303030––––––––

مشرقیزینب58

طراحی و مدل سازی معماری به 

 )روش پارامتریک با گرس هاپر 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

515
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

همدانیعفت1
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

زمان زادمینا2

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

شاهیفاطمه3

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

محمدییوسف4

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

ابراهیمیجعفر5

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

تنظیم فرمانحسینقلی زادهعلیرضا6
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

تنظیم فرماندهنویمحمود7
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

1نقاشی خودروپازکیعبدالحسین8
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

واشقانی فراهانیداریوش9
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
1401/09/191401/09/233030––––––––

حسینیداود10

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

حق نظریزینب11
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیحسینقلی زادهعلیرضا12
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

نوع همکاریغیبت
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تکنولوژی خودروهای برقیدهنویمحمود13
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

جهانشاهیخدیجه14
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
–––دو ساعتیک روز––1401/09/261401/09/303022

غیبت بیش 

از ده درصد

آزاده15
اورش محمود 

صالحی

طراحی و مدل سازی معماری به 

 )روش پارامتریک با گرس هاپر 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

515
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مرادیندا1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

بازدارکبری2
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

کریمیکبری3
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

قاسمیانمرتضی4

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

چراغیطاهره5

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

مالکی فذعفاف6

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

بالسمیناهید7
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

داروهای گیاهیعبدیمریم8
ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

اجرا در 

استان 

کرمانشاه

قنبریزینب9
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

عباسیسهیال10
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––
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کیهانیطیبه11
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

محمدجواد12
خسروی 

چقاماهی

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

شیرین گومعصومه13
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

احمدیان ماژِنمهناز14

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
––––یک روز––1401/09/191401/09/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

خرمینسترن15
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

عسگریزهرا16
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––یک روز––1401/09/261401/09/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

صناعیمهین17

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

صیدکرمیافسانه18

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

بستان کللیعلیرضا1
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

حاجیانعلی اکبر2
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

حسینیابراهیم3
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

فروزانیهانی4
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

بی باکمحمد رضا5

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

نسترنطیبه6
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

باقریحسین7

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

قاسمیاسکندر8

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

افراسیابیحسین9
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

حیاتیمصطفی10

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

مزروعی سبدانیمهشید11
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––
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صدابرداری بر روی صحنهعطائی خورموجیسید مرتضی12
ITC-AV-

107
1401/09/191401/09/223030––––––––

زنده ویامید13
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

شیخ نصریمحمد14

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
1401/09/191401/09/233030––––––––

بهفرکاظم15
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

افراسیابیحسین16
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

زنده ویامید17

طراحی و مدل سازی معماری به 

 )روش پارامتریک با گرس هاپر 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

515
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خداشناسسمیه1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

کریم زادهلطیفه2
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

کوکبیحمیده3
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

صیادنژادآنوش4

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

زمانی رادشراره5

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

اسماعیلی چپیپریسا6
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

آسیه7
حکیمی 

نصرآبادی

غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرزوقیزهرا8
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

جبلهعلی اکبر9

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

توکلی طرقیخدیجه10
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

قربانیسمانه11

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
یک روز––1401/09/121401/09/163018

شش 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد
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تنظیم فرماندالوندبهزاد12
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

عرش وزانعلی13

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

بیاترضا14

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

تکبندرضا15

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

سمیع پورکوملهمحمد رضا16

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

نجارپیشهحسین17

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

میریفاطمه السادات18
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––

پروصدیقه19

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

توکلی طرقیخدیجه20

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

کریمیمحمد21

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

پسیانحمیده22
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

خداشناسسمیه23
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

کوکبیحمیده24
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیاسماعیلیغالمرضا25
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیرودکرمیمحسن26
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––



بکندجعفر27

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

مرزوقیزهرا28
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

جامیموسی29

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

قربانیاشرف30
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
1401/09/261401/09/303030––––––––

سلطانیمریم31
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

زارع مقدممحمد حسین1
- غیر حضوری  ) متالوژی پودر

(مجازی

ITC-MA-

050
یک روز––1401/09/051401/09/093014

شش 

ساعت
–––

غیبت بیش 

از ده درصد

حسینیسیده  سکینه2

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

کوهی فایقزینب3
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––
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1401آذر ماه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فرزادعباس1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

سبزه جومحمد2
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

زیرکفرشته3
بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

(صنایع چوب)دستی برقی 

ITC-WO-

116
1401/09/051401/09/083030––––––––

بخشی پورزینب4
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

حسینی کالته نوسیده سلمی5
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

شعبانی نیاافسانه6
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

جواد زادهمرتضی7

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
––––یک روز––1401/09/051401/09/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

طاهرپور کالنتریمحسن8

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

بخشنده جوانزکیه9

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

شعبانی نیاافسانه10

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

باغستانیسمانه11

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آذر ماه استان خراسان جنوبی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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حسین زاده مقدمالهام12

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

کریم آبادیبهزاد13
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/09/121401/09/153030––––––––

جواد زادهمرتضی14
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

موسویسیده مهسا15
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

طاهرپور کالنتریمحسن16

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

ساالریسمیه17
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

شعبانی نیاافسانه18
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

ذوالفقاری نیاطیبه19
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

سالکیامیر20
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

شرعیحسین21
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

مشفقیمهرداد22
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028

مکرمه بافی پیشرفتهقاینی نژادفاطمه23
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

غنچه گی ثانیفاطمه24
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

فوداجیسمیه25
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

خانقاهیرسول1

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

دانش بیانعلی2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

بنائیانعلی3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

اکبرآبادیفروغ4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
–––چهارساعتدو روز––1401/09/051401/09/093010

غیبت بیش 

از ده درصد

بهادری کمیجانیمجید5
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

شمس آبادیمریم6
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

صالحی پارسامعصومه7
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

نوبختمحمد تقی8

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

احسان9
یوسفی 

جعفرآبادی

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

عارف خانیمهدی10
بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

(صنایع چوب)دستی برقی 

ITC-WO-

116
1401/09/051401/09/083030––––––––

ترزالرضا11

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

مالحظات

1401آذر ماه استان خراسان رضوی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

غیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاری



خسروجردیمحبوبه12
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرتضی13
ثابت کوشکی 

نیان

مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

جهان بین طبسعبدالناصر14

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

خانقاهیرسول15

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

فاضل اخالقیغالمحسین16

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
–––چهارساعتیک روز––1401/09/121401/09/163020

غیبت بیش 

از ده درصد

شیفتهزهره17
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

نوروزیانزکیه18
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

حریف کوهکننازی19
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

خاکشورامید20
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

زاهدیزهرا21
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

فخریانعذرا22

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

قربانیمحمد علی23

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

محمدی اصفهانیحجت24

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

موسویسیدحسن25

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––



لطفیسمیه26

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

عباسیانمحمد27
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
1401/09/191401/09/233030––––––––

سیاسر کرباسکیمطهره28
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

محروقیسیدامین29
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

وکیلی مقدممحسن30

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

پارسا فیض آبادیمریم31
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

وحدازناهید32
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

صدابرداری بر روی صحنهنظریملیحه33
ITC-AV-

107
1401/09/191401/09/223030––––––––

دانش بیانعلی34
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

رادفرمسعود35
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

مجید36
محدثی عبدل 

آبادی

( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

علیرضا37
پایدار رود 

معجنی

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

یوسفی آریانیزهرا38
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

تقوی شهریسیدرضا39

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

باهیئت رودیمحبوبه40
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––



ترزالرضا41

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

خاکشورامید42
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

زاهدیزهرا43
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شاهیمنیژه1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

دهستانیبتول2
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

عبدل آبادیهانیه3
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

(باغ آبی)Water Gardenگزمهسعید4
ITC-FO-

124
1401/09/051401/09/083030––––––––

خواجه ئیانمریم5
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

طاهریبی بی مریم6
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی اسکندریانعلی7
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی امانیتیمور8
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی رجبیرضا9
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

1401آذر ماه استان خراسان شمالی

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

اجرا در 

استان

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



 انگلیسی1مکالمه شغلی رحیم زادهعلی10
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی رحیمیاحمد11
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی عبدیمحسن12
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی محسن پورمصیب13
ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030–––––––

 انگلیسی1مکالمه شغلی موسویصدیقه14
ITC-FL-

571
–P––

اجرا در استان 

غیبت بیش از 

ده درصد

زهره15
حسن زاده 

جوشقان

 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

Security+   مقدماتیاسکندریانعلی16
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

Security+   مقدماتیبرزگرمهدی17
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

Security+   مقدماتیرحیمیاحمد18
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

Security+   مقدماتیشاهیمنیژه19
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

Security+   مقدماتیعبدیمحسن20
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

Security+   مقدماتیغالمزاده نباتیمهشید21
ITC-IT-

220/1
1401/09/261401/09/303030–––––––

موسویصدیقه22

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

عابدیافسانه23
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 4 به مدت1401/09/12نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ضعیفیحبیب1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

فالحتیخدیجه2

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

صـوفـیعارف3

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

نقی زادهمجید4

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

احمدی پورفریدون5
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

عبدالهیافسانه6
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

دوام بدلیال7
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

نیک روزمریم8
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

کارآفرینی مقدماتیاحمدیسهیال9
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیاحمدی اوندیمحمد10
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیاسمعیل وندیماه افروز11
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

1401آذر 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

اجرا در 

استان

مالحظات



کارآفرینی مقدماتیآقامالپورسمیرا12
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیحیدرنیافوزیه13
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیحیدرینازنین14
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیداودیکلثوم15
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیدیلمیمریم16
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیرحیمی  لولوئیخدیجه17
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیسرملی سعیدسلطان محمد18
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیشریفیفرزانه19
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیصیدی پورمهریان20
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیعالی پورمنیژه21
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیعالیپور بیرگانیفرح ناز22
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیعلیپور کلدوزخزهرا23
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیکریمیانیس24
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیمحمدیتاجماه25
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتیموسوی نیانزهرا26
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

کارآفرینی مقدماتینیکوزادهزهره27
ITC-PD-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

شفیعیفاطمه28

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

عبدالهیافسانه29

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

اجرا در 

استان



ناصریلیال30

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

ناطقگلزار31

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

آیتیسیده نرگس32
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

که کشانمائده33

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

شجاعینسترن34
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

مشهدی زادهمعصومه35

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

فیض حدادمحمد36
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

مفتوحلیال37
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

نیک روزمریم38

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

داودی اهوازیمونا39
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

عندلی زادهحمیده40
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

نیک روزمریم41
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

یوسفیروح اهلل42

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

آل خمیساردشیر43

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––



رشیدیمصطفی44

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

باهرانآناهیتا45
UI-1 (  طراحی رابط کاربری

سطح یک- وب و اپ

ITC-IT-

1030
1401/09/191401/09/223030––––––––

احمدیژاله46
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

اسمعی پورهدیه47
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

بیاتمنظر48
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

عبدالهیافسانه49
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

شجاعینسترن50
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
––––دو روز––1401/09/191401/09/233018

غیبت بیش 

از ده درصد

حزبازادهاسماعیل51
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

حسین وندغالمرضا52
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

خادمیغالم53
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

رایگانرضا54
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028

بیاتمنظر55

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

عبدالهیافسانه56

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

ناصریحسنه57

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهحاتمی منجزیسودابه58
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––



مکرمه بافی پیشرفتهمطیعی فرمنصوره59
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهمؤمنیراضیه60
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

ناظریامینه61

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

هاشمیسیدغالمرضا1
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

اجاقی دوگاههسید عمران2
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

بازرگانفرزاد3
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

برزگرحسین4
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

رضاییعلیرضا5
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

زمانیحسین6
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

ستودهرشید7
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

سلیمانیمحمود8
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

محمدزادهجمال9
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
1401/09/051401/09/093030–––––––

حیدریکامران10
ساخت درب و پنجره 

UPVCسطح یک

ITC-IN-

136
–P––

اجرا در استان 

غیبت بیش از 

ده درصد

اله وردلومنیره11
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083027–

سه 

ساعت
––––––

زارعمهین12
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083030––––––––

نوع همکاری
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بیاتام لیال13
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرادیرقیه14
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

اوصانلوفریبا15

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

خانیلیال16

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

سلطانیلیال17

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

شریفیرویا18

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

میانداریرقیه19

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

دوستانیرامین20

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

طاهریمیثم21

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

عباسیحسن22

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

قزلباشحسین23

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

مهدی پورمحمد24

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

رضاییلیال25
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––



گیلکپروانه26
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

جمشیدیابوالفضل27
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
––––یک روز––1401/09/051401/09/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

حیدریعلیرضا28
غیر  )طراحی و محاسبه سردخانه

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

151
1401/09/121401/09/163030––––––––

پرویز پورلیال29

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
––––دو ساعت–––1401/09/121401/09/163028

عجملومنصور30
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

مهدی پورمحمد31

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

نصیریسمانه32
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

تکنولوژی خودروهای برقیحیدریعلیرضا33
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

تکنولوژی خودروهای برقییوسفیرسول34
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

رضاییلیال35
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

جمادیویدا36

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

حیدریعلیرضا37

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

بیاتام لیال38

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

خانیلیال39

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––



مکرمه بافی پیشرفتهاله وردلومنیره40
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

باقریبهاره41
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
1401/09/261401/09/303030––––––––

گل کرمفرشته42
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

کرمیامید43

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

مسلممحمد رضا1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

خلیل نژادیسمیه2
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083030––––––––

شاهیمحمد رضا3

پرینت سه بعدی با تکنولوژی 

FDM (  مجازی - غیر حضوری

)

ITC-MA-

146
1401/09/051401/09/093030––––––––

عرب یارمحمدیفهیمه4
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

آقاسیانعباسعلی5

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

نقابیاحمدرضا6

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

صادقیحسن7

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

امیدوارصدیقه8

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

عرب یارمحمدیفهیمه9
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––
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میرعباسیمریم10

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

دوست محمدیتهمینه11

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

صفائی پورناهید12

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

غنیانمعصومه13

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

مهریام لیال14

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

شفقیسمیه15
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

مرادیفاطمه16
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

تندهمهدی17

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

مجدفاطمه18
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

صدابرداری بر روی صحنهنوروزیمنیره19
ITC-AV-

107
1401/09/191401/09/223030––––––––

سلمانیداود20

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

تیموریفاطمه21
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

مردانیندا22

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

پورباقریانعلی23

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––



چلوویانحامد24
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

شعبانیسحر25
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

طباطبائیانعطیه السادات26
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

مرادیفاطمه27
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

حقانی نیابرکت اله1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

هاشم زهیهوشنگ2

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

سراوانیجالل الدین3

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

ریگیر ابعه4

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
––––دو ساعت–––1401/09/051401/09/093028

نورزائیراضیه5

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
––––دو روز––1401/09/051401/09/093018

غیبت بیش 

از ده درصد

عبدالزهیعبدالغفور6

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

شاهوزائیپریسا7

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

شیردلصدیقه8

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

آبخشتسارا9

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

توان پورمریم10

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

نوع همکاری

مالحظات

1401آذر ماه استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف
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خزاعیمهدیه11
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

شاهوزائیآمنه12
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

پارساطیبه13

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

ابوالحسن نژادمحمد رضا14

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

فقیرمقدم کهخاحسین15
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
––––دو ساعت––یک روز1401/09/121401/09/239082

هاشم زهیهوشنگ16

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

شاهوزائیپریسا17
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

سارانیمرضیه18
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
––––دو ساعت–––1401/09/191401/09/233028

میرشکارراحله19
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

آیت20
ساالریان 

نهبندانی شهر

 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
––––سه روز––1401/09/191401/09/23306

غیبت بیش 

از ده درصد

شاهوزائیآمنه21
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

توان پورمریم22

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

ریگیر ابعه23

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

سرابندیافسانه24

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

خزاعیمهدیه25
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028



آبیل صغیرزینب26

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

آمریزهرا27

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

برکسطاهره28

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
–––چهارساعتیک روز––1401/09/261401/09/303020

غیبت بیش 

از ده درصد

معینی زادهصدیقه29

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

بزرگ زادهبهاره30
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
1401/09/261401/09/303030––––––––

نوری صادقنعمت اله31
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
1401/09/261401/09/303027–––

سه 

ساعت
––––

شاهوزائیآمنه32
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

شاهوزائیپریسا33
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

مصلحمحسن34
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

آبخشتسارا35

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

گودرزیمهدی1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

محیط قیریمحمد2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

صفائیانزهرا3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
–––چهارساعتدو روز––1401/09/051401/09/093010

غیبت بیش 

از ده درصد

زردشتمحمد جواد4

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

بنائیسعیده5

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

دهقانفاطمه6

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

دلرحیم نژادحمید7
- غیر حضوری  ) متالوژی پودر

(مجازی

ITC-MA-

050
1401/09/051401/09/093030––––––––

وفائی کنویسجاد8
- غیر حضوری  ) متالوژی پودر

(مجازی

ITC-MA-

050
1401/09/051401/09/093030––––––––

داودیآزاده9
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

کریمیمهدی10

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

کد دورهعنوان دوره آموزشی

نوع همکاری
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مالحظاتتاریخ پایانتاریخ شروع

1401آذر ماه استان فارس

نام خانوادگینامردیف



حسین11
ایزدشناس 

جهرمی

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

روشناصغر12
غیر  )طراحی و محاسبه سردخانه

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

151
1401/09/121401/09/163030––––––––

فخریحسین13
غیر  )طراحی و محاسبه سردخانه

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

151
1401/09/121401/09/163030––––––––

اکبرینجمیه14

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

مسلمیصغری15

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

پیش آهنگلیال16
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/09/121401/09/153030––––––––

رضاییعلی17
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

زارعیمهتاب18
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

عبدالرسول19
قناعت پیشه 

سنانی

غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

پشنگهزهرا20
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

کریمیاصغر21

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

گلبهار حقیقیحمیدرضا22

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

فرهادیفاطمه23
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

یوسفیسمیرا24
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

زردشتمحمد جواد25

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

بنائیسعیده26
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
–––دوساعتدو روز––1401/09/191401/09/23308

غیبت بیش 

از ده درصد



کرمانیسمیه27
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
––––دوساعت–––1401/09/191401/09/233028

داودیآزاده28

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
1401/09/191401/09/233030––––––––

صالحیذبیح اله29

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
1401/09/191401/09/233030––––––––

دولتخواهاحمد30
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/303028

زارعیداریوش31

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

عاشوریعلی اصغر32

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

ابراهیمیمهدی33
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دو روز––1401/09/261401/09/303018

غیبت بیش 

از ده درصد

امینیسمیه34
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

رجبیمهسا35
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/303028

مختاریمرضیه36
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

نیکوبختلیال37

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهرحیمیزیبا38
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

احمدیشهال39
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

عبدالرسول40
قناعت پیشه 

سنانی

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



مسعودیزهره41

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

طهماسبیمحمد علی1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

(باغ آبی)Water Gardenباقریحشمت اله2
ITC-FO-

124
1401/09/051401/09/083030––––––––

بایگانهحسین3

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

صفریمحمد4
غیر  )طراحی و محاسبه سردخانه

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

151
1401/09/121401/09/163030––––––––

1نقاشی خودروخسرونژادعلی5
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

1نقاشی خودروفروغیامیر6
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

1نقاشی خودرومطهری نیامحمدعلی7
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

مقدمکریم8

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

بهبودیسمیرا9

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

صفریمحمد10

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

تاریخ پایان

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آذر ماه استان قزوین

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



تکنولوژی خودروهای برقیرحمانیامید11
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

بایگانهحسین12

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

رحمنیلیال13

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهصباغ چینمینا14
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

ناطقمریم15

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

تحریریمریم1
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083030––––––––

تحریریمریم2

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

باقریهرقیه3

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

باقریزینب4
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

جوکارشاه آبادیمحمد5

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

قاسمی واشوریاعظم6
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

تکنولوژی خودروهای برقیدهقانسعید7
ITC-AT-

683
1401/09/191401/09/212424––––––––

امامینفیسه8
 2مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-FL-

562
1401/09/261401/09/303030––––––––

1401آذر ماه استان قم

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

نوع همکاری

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

غیبتمرخصی

مالحظات



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

رضاییمرتضی1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

فرجیخرامان2
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

مفیدیهنگامه3
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

علیپورنسرین4

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

کمانگرسهیال5
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

اله ویسیهیوا6
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

اسدیوسط7
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

نجفیمیثم8

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

عزیزیعطرین9

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آذر ماه استان کردستان

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

ابوالفضل1
ابراهیمی نژاد 

شهدادی

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
–––دوساعتیک روز––1401/09/051401/09/093022

غیبت بیش 

از ده درصد

مسعودیاحمد2

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
1401/09/051401/09/093030––––––––

نژادسجادیسیدمهدی3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

پورجعفری گوکینجمه4
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

پور گلزاریمهدی5

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

سیگارچی یزدیمنیره6

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
––––یک روز––1401/09/051401/09/093024

غیبت بیش 

از ده درصد

پورحسینی نژادنعیم7

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

شاهرحمانیمریم8
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

کمشکیبتول9
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

عاقلی گوکیمعصومه10

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

اسدیاراکرم11
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/09/05نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشی تاریخ پایان

نوع همکاریغیبتمرخصی

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/09/05نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

1401آذر ماه استان کرمان

نام خانوادگینامردیف

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا



سلطانزادههادی12
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

نژادسجادیسیدمهدی13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

محدثه سادات14
اسالمی علی 

آبادی

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

جعفرینادیا15
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

صباغ کرمانیالله16
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

سیگارچی یزدیمنیره17

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

کمشکیبتول18

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

1نقاشی خودرورودباریرضا19
ITC-AT-

400
1401/09/121401/09/153030––––––––

پیرانبی اهلل20
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

فاطمه21
ترک زاده 

سلیمان آبادی

- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

تیموری فرمحسن22

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

زین الدینیمهدیه23

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

اسدیاراکرم24

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

کاظمی پورنازی25
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––

محمودیاحمد26
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––



آزمونگری مهارت محورکیانیشیما27
ITC-PD-

145
–––دوساعت–––1401/09/191401/09/233028

احمدرضا28
بحرینی مقیم 

جیرفت
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورجعفرینادیا29
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورانجم شعاعفاطمه30
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محوربهرام نژادفرانک31
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورترک زاده تبریزیعلی32
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمهرابیاناحمد33
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورکیان فردهوشنگ34
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورشریف زادهسهیال35
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورصباغ کرمانیالله36
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

محمدسعید37
سلمانی زاده 

ماهانی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحسنی تکلوجهان افروز38
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمحسنی تکلومحمد رضا39
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورحاج ملکمحبوبه40
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمکی آبادینرگس41
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

زهرا42
حاجی زاده 

خنامانی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمددی ماهانیمحبوبه43
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمستقیمیمحمد44
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورخراسانیزهره45
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

اجرا در 

استان



آزمونگری مهارت محورمددی زادهتوران46
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورزین الدینیمهدیه47
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورمتحدینراضیه48
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورامامی پوراحسان49
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورشفیعی اپوروارینجمه50
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

مرتضی51
فاضلی پور حسن 

آبادی
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

مصطفی52
حسینی نسب 

نجار
آزمونگری مهارت محور

ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

آزمونگری مهارت محورعباس زاده بارانیمدیحا53
ITC-PD-

145
1401/09/191401/09/233030–––––––

مشایخی مزارمهدیه54

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

رشیدی ترشابریحانه55
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030–––––––

مهدی خانیصدیقه56
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

بهناز57
قاسمخانی 

کوهبنانی

 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

دادگسترفاطمه58

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/304038

رئیسی آهواناکبر59

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

جزینی زادهعلی60
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––یک روز––1401/09/261401/09/303024

غیبت بیش 

از ده درصد

قاسمیامین61
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/303028

کمال الدینیرضا62
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/303028

اجرا در 

استان



مکرمه بافی پیشرفتهدوراندیشفهیمه63
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293030––––––––

علیزاده حتکنیزهرا64
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پشوتنشهرام1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

نامدار پوراکبر2
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

قاسمیفریبرز3
بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

(صنایع چوب)دستی برقی 

ITC-WO-

116
1401/09/051401/09/083030––––––––

امیدیماریا4

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

بهرامیطاهره5

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

رازقیآذر6

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

رستمیزهره7

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

سلیمیکبری8

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

کریمیزهرا9

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

ناصریزینب10

تعمیر و سرویس ماشین های 

دوخت صنعتی راسته و آشنایی 

با خط تولید

ITC-SE-

145
1401/09/121401/09/163030–––––––

رسولی تبارشهریار11
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/09/121401/09/153030––––––––

مالحظات

1401آذر ماه استان کرمانشاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

اجرا در 

استان

نوع همکاریغیبتمرخصی



داروهای گیاهیشهسواریایران12
ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

داروهای گیاهیمحمدیجوانمیر13
ITC-FO-

206
1401/09/121401/09/163030–––––––

آزادیفرزاد14

متحرک سازی در نرم افزار 

Solid Works(  غیر حضوری-

( مجازی

ITC-MA-

165
1401/09/121401/09/163030––––––––

رضاییعلی15
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
––––دوساعت–––1401/09/191401/09/233028

جمالیژاله16
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

هاشمیمریم السادات17

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

اجرا در 

استان



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

داورپناهریحانه1
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083030––––––––

مژدهی پورمهناز2
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

یوسفی فرکبری3
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

همتیمهتاب4
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

ابراهیمیزهرا5

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

عدالتی منشسکینه6

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

یوسفی فرکبری7

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

صادق زادهزهره8
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

عادلیراضیه9
غیر  )پرورش قارچ های صدفی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

072
1401/09/121401/09/163030––––––––

معصومه10
منصوری سی 

سخت

- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
––––دو روز––1401/09/121401/09/163018

غیبت بیش 

از ده درصد

اسکندری نژادمنصوره11
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

ترابیسهیال12
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

تاریخ پایانتاریخ شروع

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آذر ماه استان کهگیلویه و بویراحمد

کد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



ذاکرزادهلیدا13
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

کشاورزسید امید14

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

همتیمهتاب15
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

علی اصغر16
خورشیدی 

بیدسردره

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

اسکندری نژادمنصوره17

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

محمودیشهاب18

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

گلندام19
حاجی زاده سی 

سخت

غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
––––دوساعت–––1401/09/261401/09/303028

جلیلی پورفاطمه20

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

فوالدیان کیشثریا21

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

شیروانیفریبا22
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––

چهارده چریکژیال23

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

صحرائیجبرئیل1

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

قره جانلومهدی2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

کده ایحمزه3

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

حاجیلریحسین4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

سرایلوعلی5

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

دولتی نودهفرشته6

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
––––دو ساعت–––1401/09/051401/09/093028

دولتی نودهفهیمه7

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

میراکبریراحله8

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

وحیدیهادی9
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

بهرامیمحبوبه10

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

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

1401آذر ماه استان گلستان

عنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



بهرام زادهعبدالحکیم11
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
–––چهارساعتدو روز––1401/09/121401/09/163010

غیبت بیش 

از ده درصد

میراکبریراحله12
غیر  )مدیریت باغات میوه

(مجازی- حضوری 

ITC-FO-

888/1
–––چهارساعتیک روز––1401/09/121401/09/163020

غیبت بیش 

از ده درصد

لیال13
گیلک حکیم 

آبادی

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

وحیدیهادی14
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

نقویمحسن15
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

سقلیبهروز16
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

سرودی پورسامان1

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

گیاهیمحمد رضا2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

اسماعیلیموسی3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

حسین زادهطلعت4

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

رفعتیقادر5

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

جاهدی زیگساریمریم6

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

علی زاده اوتاریعرفان7

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

احمدیآمنه8

اصول طراحی اشیا سه بعدی 

جهت بازی سازی با نرم افزار 

blender

ITC-IT-

712
1401/09/051401/09/083030––––––––

تقی زاده  الکانیفاطمه9

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

میثم10
حسن زاده مقدم 

بهدانی

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

نوع همکاریغیبت

مالحظات

1401آذر ماه استان گیالن

تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف

ده
 ش
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ضو

 ح
ت

عا
سا

مرخصی



زرعی چیانفرشته11

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

لطیفیمهیار12

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
1401/09/051401/09/093030––––––––

نجف پورسهیل13

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

سعادت میر قدیمسیدتقی14

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

کاظمی طاسکوهرویا15

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

باباییرضا16
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

بخشندهسیدرضا17
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

پرسادیغالمرضا18
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

جعفرپورمهرداد19
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

حامیانعلیرضا20
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

رفیعی نژادرضا21
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

زیرانامیرحسن22
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

شادمانیمحمد رضا23
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––



فتحی میاردانمریم24
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

کوچکیامیر25
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

محمدپورایمان26
 1دستور و واژگان  مقدماتی 

(مجازی- غیر حضوری  )آلمانی

ITC-FL-

792/1
1401/09/121401/09/163030––––––––

ابراهیمیمحمد27
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

صادقیمهران28
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––دو ساعت––یک روز1401/09/121401/09/239082

تعیین 

صالحیت 

مربیگری

قنبری بیجاربنهمریم29
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––––––یک روز1401/09/121401/09/239084

خوش سروراحیاء30

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

احمدیآمنه31

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

رضاپورفاطمه32
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

جعفرپورمهرداد33
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

برومند خاجانیپروین34

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

بخشندهمحمد رضا35

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

صغری36

رمضانی نژاد 

مقدم 

بازکیاگورابی

غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
1401/09/261401/09/303030––––––––



رشیدی اسطلخیمهدی37

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

سلیمانیسیده محبوبه38

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

پورمحمدسمانه39
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

کاظمی طاسکوهرویا40
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

موسویسیدمجتبی1

 (برق)آشنایی با مقررات ملی 

- غیر حضوری  )ساختمان 

(مجازی 

ITC-PE-

009
–––دو ساعتیک روز––1401/09/051401/09/093022

غیبت بیش 

از ده درصد

دلفانفیروز2

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

کوشکیمعصومه3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

رجبیسمیه4
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

تدینآزاده5

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
––––دو ساعت–––1401/09/051401/09/093028

خوشناموندزیبا6

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
––––چهارساعت–––1401/09/051401/09/094036

ساکیمهدی7

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

جابری شهریمحمد رضا8
بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

(صنایع چوب)دستی برقی 

ITC-WO-

116
1401/09/051401/09/083024––

یک 

روزتاخیر
––––موجه

حسن زادهالهام9
ساخت گلهای فانتزی با الیاف 

(مجازی - غیر حضوری  )گیاهی 

ITC-SD-

497
1401/09/051401/09/093030––––––––

قلیانچیمعصومه10
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––
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مسروراصغر11
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرادینیما12

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

مرزبانصادق13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

تدینآزاده14
غیر  ) انگلیسی 1مکالمه شغلی 

(مجازی - حضوری 

ITC-FL-

571
1401/09/121401/09/163030––––––––

خادمیطاهره15
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

تنظیم فرمانپیرزادهمحمدعلی16
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

پوریاییمعصومه17
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
1401/09/121401/09/163030––––––––

یاراحمدیعلی18
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
––––دو ساعت–––1401/09/121401/09/163028

قربانیرسول19
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––

تدینآزاده20

بهینه سازی موتورهای جستجو 

غیر  ) (SEO)در طراحی وب 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

508
1401/09/191401/09/233030––––––––

امان اله نژادفردفرزانه21
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

صدابرداری بر روی صحنهموالیی تاریرضا22
ITC-AV-

107
1401/09/191401/09/223030––––––––

رشیدیمهرنوش23
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303027–––

سه 

ساعت
––––

حسن زادهالهام24
غیر  )نقاشی با رنگهای اکرولیک

(مجازی - حضوری 

ITC-WO-

067
––––دو ساعت–––1401/09/261401/09/303028



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

شمس امیریخسرو1

 کاربرد سنسورها درسیستم های 

مجازی - غیر حضوری  )صنعتی 

)

ITC-EL-

411
1401/09/051401/09/093030––––––––

طاهریانسعید2

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

موسویانسید مجتبی3
- طرح کسب و کارکاربردی 

ارزیابی پروژه ها

ITC-PD-

908
1401/09/051401/09/083030––––––––

حسینیسید مجتبی4

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

قاهریفاطمه5

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
––––دو ساعت–––1401/09/051401/09/093028

نیکوحسین6

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

یوسفیعلی7

کارشناسی و قیمت گذاری 

- غیر حضوری  )صنایع دستی 

(مجازی 

ITC-SD-

507
1401/09/051401/09/093030––––––––

رزاقی دارابیحدیثه8

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
––––دو روز––1401/09/051401/09/093012

غیبت بیش 

از ده درصد

محمد زادهزهرا9

تکثیر و نگهداری گیاهان 

- غیر حضوری  )پوششی 

(مجازی

ITC-FO-

161
––––دو روز––1401/09/051401/09/093012

غیبت بیش 

از ده درصد

اصغر تبار لداریعلی10
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

حسن دختاسماعیل11
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––
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کیانیزهرا12
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

اسدی لموکیرضا13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

مختاریمهناز14
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

ملکی مجداعظم15
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

نیکوحسین16

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

اسماعیلیبهمن17
عکاسی و تصویربرداری با کواد 

کوپتر یا هلی شات

ITC-AV-

391
1401/09/121401/09/153030––––––––

تنظیم فرماناسدی کرچائیپرویز18
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

تنظیم فرمانحبیبیخسرو19
ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

ابراهیم20
فیروزی 

الکتراشانی
تنظیم فرمان

ITC-AT-

454
1401/09/121401/09/153030––––––––

حمیدی گلیردعباس21

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

قاسم پورمهدی22

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

یوسفیاسماعیل23

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

ابراهیمیانرحمت اله24
غیر  ) 1الکترونیک صنعتی 

(مجازی - حضوری 

ITC-EL-

112
––––دو ساعت–––1401/09/191401/09/233028

لوائینرمین25

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

فالح بادلیآرش26

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––



رقیه27
ابراهیمی 

کیاسری

 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

ملکی مجداعظم28
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

رضایی کیاسریمهدی29

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

طاهریانسعید30

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

زهرا31
محمودی 

کردخیلی

طراحی و ساخت سیستم های 

غیر  )کشت هیدروپونیک 

(مجازی - حضوری 

ITC-FO-

059
1401/09/191401/09/233030––––––––

حسن دختاسماعیل32
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

شاه نوریسیدعلی33

نصب و اجرای سامانه های 

 )خورشیدی در فضای ساختمان

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

513
––––یک روز––1401/09/191401/09/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

ارشادیانکورش34
( مجازی- غیر حضوری ) 

PLC1500-TIA Portal

ITC-EL-

549/2
1401/09/261401/09/303030––––––––

ابراهیمیانرحمت اله35
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

طاهریانسعید36
 2تکنولوژی الکترونیک کاربردی 

(مجازی - غیر حضوری  )

ITC-EL-

104/1
1401/09/261401/09/303030––––––––

محمود جانلوثمره37

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
––––یک روز––1401/09/261401/09/304034

غیبت بیش 

از ده درصد

نوریغالمرضا38

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

محمدزاده مشائیفیروزه39

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

مکرمه بافی پیشرفتهابراهیمیمیترا40
ITC-SE-

497
1401/09/261401/09/293024––

یک 

روزتاخیر
––––موجه



اکبرزادهرضا41

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

رزاقی دارابیحدیثه42

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

صالحی زرخونیرحمت اله43

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

اسفندانیسمیه1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

کمال آبادیفاطمه2

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

(باغ آبی)Water Gardenزاهدیمریم3
ITC-FO-

124
1401/09/051401/09/083030––––––––

عباسیمحمد4
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

عباسیمحمد5

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

صفریآمنه6

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

ساالریمحمد صادق7

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

شیخی مهرآبادیمسعود8

شناخت تخصصی ابزار 

- غیر حضوری )(Vertex)برشی

(مجازی

ITC-MA-

123/2
1401/09/121401/09/163030––––––––

عباسیمحمد9
 )تکنولوژی و کاربری پهپادها 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-EL-

1005
1401/09/191401/09/233030––––––––

بیاتفاطمه10
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

عباسی زولهزینب11
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
1401/09/191401/09/233030––––––––

تاریخ پایان
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نوع همکاریغیبتمرخصی

مالحظات

1401آذر ماه استان مرکزی

تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



آقامحمدیمرضیه12
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

فاطمه13
عیسی آبادی 

بزچلوئی

 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

رحمتیمحمد باقر14

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

عباسیزینت15
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

طیبیحسین16

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––

رحمانیاکرم17

طراحی و مدل سازی معماری به 

 )روش پارامتریک با گرس هاپر 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

515
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

فقیهیسارا1

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

+ CompTIA - Networkابراهیمعبداله2
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkاکبریسپیده3
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkپزشکیاننرجس4
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkتاجورحامد5
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkتحریریسمانه6
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkحاج علیزادهبهیرا7
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkحیدریانعاطفه8
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkدریوشاعظم9
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkفرامرزیسیما10
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkقدرتمرضیه11
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

1401آذر ماه استان هرمزگان

مالحظاتتاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف تاریخ پایان
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+ CompTIA - Networkکمالیساره12
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkگودرزیرامش13
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkنجفی زادهمسلم14
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

+ CompTIA - Networkندائیرضا15
ITC-IT-

210
1401/09/051401/09/093030–––––––

نظری رباطیحمید16
مهندسی ارزش در پروژه های 

(مجازی - غیر حضوری  )عمرانی

ITC-UB-

516
1401/09/051401/09/093030––––––––

بهمن زادهمریم17

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

قاسمیصادق18
غیر  )طراحی و محاسبه سردخانه

(مجازی- حضوری 

ITC-IN-

151
1401/09/121401/09/163030––––––––

مانتو صنعتیاحمد کهنزهرا19
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیاحمدنیاسرو20
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیتوالتمریم21
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیجمالیریحانه22
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیحاجی پورفاطمه23
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیدادخدائی بواناتیسیده زهرا24
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیدهبانطاهره25
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیذوالقدرهاجر26
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیرشیدی گل روئیهزهرا27
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیرمضانیسمیرا28
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان



مانتو صنعتیزارعی منوجانمهدیه29
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیشجاعی نودزسمانه30
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیصادقینجمه31
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیمرادیسمیرا32
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

مانتو صنعتیمرتضوی سارمهماندانا33
ITC-SE-

336
1401/09/121401/09/163030–––––––

ابراهیمعبداله34

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

اکبریسپیده35

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

پزشکیاننرجس36

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

تاجورحامد37

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

تحریریسمانه38

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

حاج علیزادهبهیرا39

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

حیدریانعاطفه40

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

اجرا در 

استان

اجرا در 

استان



دریوشاعظم41

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

فرامرزیسیما42

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

قدرتمرضیه43

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

کمالیساره44

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

گودرزیرامش45

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

نجفی زادهمسلم46

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

ندائیرضا47

CCNA 

Course2(Configuratio

n Switch   Router 

Basic)

ITC-IT-

402/1
1401/09/121401/09/163030–––––––

مراد علیزادهعبداالمین48

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
––––یک روز––1401/09/121401/09/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

بهمن زادهمریم49
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

حیاتی جعفربیگیسعید50
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

داراعاطفه51
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

سپهری نیاسامان52
-غیر حضوری  )حل مسئله خالق

( مجازی 

ITC-PD-

135
1401/09/191401/09/233030––––––––

اجرا در 

استان



درویشیپیمان53

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

بهمن زادهمریم54

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

حیاتی جعفربیگیسعید55

سیستم های ذخیره سازی انرژی 

آیس )گرمایی در دمای پائین

مجازی - غیر حضوری ) (بانک ها

)

ITC-IN-

242
1401/09/261401/09/303030––––––––

عامری  پوررامین56

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––

عامری زادهرضا57

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303027–––

سه 

ساعت
––––

مسروراعظم58

پرورش و تکثیر کاکتوس و 

- غیر حضوری  )ساکولنت 

(مجازی 

ITC-FO-

190
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

نادریصالح1

متره و برآورد تاسیسات 

- غیر حضوری  )الکتریکی 

(مجازی 

ITC-PE-

249
1401/09/051401/09/093030––––––––

اوقانسمیرا2

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
–––دو ساعتیک روز––1401/09/051401/09/093022

غیبت بیش 

از ده درصد

خیامیندا3

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

بزرگنسرین4
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
1401/09/051401/09/093030––––––––

تویسرکانیمهری5

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

عابدیآرزو6

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

مرادیبیتا7

راه اندازی فروشگاه اینترنتی بر 

غیر  ) Presta shopپایه 

(مجازی - حضوری 

ITC-IT-

946
1401/09/051401/09/093030––––––––

اسد بیگیمهدی8
بررسی مشخصات فنی ابزارآالت 

(صنایع چوب)دستی برقی 

ITC-WO-

116
1401/09/051401/09/083030––––––––

بناپور حمیدیامیر9
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

عبدالحسین زادهپری ناز10
غیر  )پتینه و نماکاری ساختمان

(مجازی - حضوری 

ITC-UB-

514
1401/09/051401/09/093030––––––––

تاریخ پایان
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عرفانی پورعلی11

طراحی و محاسبه تاسیسات 

- غیر حضوری  )برقی ساختمان 

(مجازی

ITC-PE-

250
1401/09/121401/09/163030––––––––

مسکینیسید حسن12

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

ملکیحسین13

آشنایی با قانون کار و تامین 

- غیر حضوری  )اجتماعی

(مجازی

ITC-PD-

311
1401/09/121401/09/163030––––––––

عبداللهیعلی14

الگوسازی ، برش و دوخت کاور 

 )مبل های کالسیک وسلطنتی 

(مجازی -  غیر حضوری 

ITC-SE-

493
1401/09/121401/09/163030––––––––

آقاجانیآزاده15

ایجاد طرح روی چوب با 

غیر  ) (روش لیختنبرگ)برق

(مجازی  - حضوری 

ITC-WO-

129
1401/09/121401/09/163030––––––––

عباسیمعصومه16
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

کاوهآفاق17
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

گودرزیزهرا18
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

نیکونامسودابه19
 )سفالگری با تکنیک انگشتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SD-

504
1401/09/121401/09/163030––––––––

عسگری نویدزهرا20

طراحی ارائه حرفه ای با 

Focusky ( ترکیبی آنالین -

(آفالین

ITC-AV-

392
1401/09/121401/09/163030––––––––

احمدی حشمتیهنسرین21

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

شفیعیفاطمه22

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

صارمیانسیه23
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
––––دو روز––1401/09/121401/09/163018

غیبت بیش 

از ده درصد



فتحیان راسخعلی24

اصول طراحی نمای ساختمان با 

 )3DMAXاستفاده از نرم افزار 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-UB-

428
1401/09/121401/09/163030––––––––

زاهریعلی25

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

سرمدی علیخانیرسول26

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

نظریعلی27

 تعمیر لوازم خانگی گردنده 

- غیر حضوری  )(جاروبرقی)5

(مجازی 

ITC-IN-

113
1401/09/191401/09/233030––––––––

آل طاهاسید مسعود28

سیستم های تهویه مطبوع با 

 )(VRF,VRV)ظرفیت متغیر

(مجازی- غیر حضوری 

ITC-IN-

186
1401/09/191401/09/233030––––––––

فیوضیطاهره29
- غیر حضوری )عروسک بلندر 

(مجازی

ITC-SD-

408
1401/09/191401/09/233030––––––––

انصاریلعیا30
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
–P––

غیبت بیش 

از ده درصد

حدیدیمهدی31

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

قربانی بهادرمسعود32

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی 

(GD&T) ( غیر حضوری -

(مجازی

ITC-MA-

173
1401/09/191401/09/233030––––––––

بناپور حمیدیامیر33
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

عبدالحسین زادهپری ناز34
- غیر حضوری  )طراحی اقلیمی 

(مجازی 

ITC-UB-

202
1401/09/191401/09/233030––––––––

خیامیندا35

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

سهرابی فردفرحناز36

آئین نگارش ، گزارش نویسی و 

غیر حضوری  )نامه نگاری اداری 

(مجازی - 

ITC-PD-

216
1401/09/261401/09/304040––––––––

سرمدی علیخانیرسول37
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
1401/09/261401/09/303030––––––––

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/09/19نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است



نظریعلی38
غیر  )روانشناسی عمومی

(مجازی- حضوری 

ITC-PD-

128
–––دو ساعتیک روز––1401/09/261401/09/303022

غیبت بیش 

از ده درصد

شهبازیامین دخت39

ساخت کمربندهای پارچه ای ، 

چرمی و ترکیبی متناسب با 

(مجازی - غیر حضوری  )لباس 

ITC-SE-

428
1401/09/261401/09/303030––––––––

فریدونیزهرا40
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

صارمیانسیه41
 )پخت غذا به روشهای مختلف

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-FI-

015
1401/09/261401/09/304848––––––––

چراغی وشمحمد مهدی42

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––

کرمیعلی43

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––

وزینی افشارمصطفی44

طراحی و ساخت قطعات هنری 

غیر حضوری  ) ArtCamProبا 

(مجازی - 

ITC-MA-

124
1401/09/261401/09/303030––––––––



آموزشگاه آزادحق التدریسرسمیجدیداالستخدامساعتیروزانهساعتیروزانه

پارسائیانسیدرضا1

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

سمیه2
شرف الدینی 

شورکی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

عاطفه3
کریم بیکی 

فیروزآبادی

ایمنی و بهداشت در محیط کار 

- غیر حضوری  )(مقدماتی  )

(مجازی 

ITC-PD-

209
1401/09/051401/09/093030––––––––

کریمی زارچیفاطمه4
الگوسازی و دوخت مانتوهای 

فانتزی

ITC-SE-

445
1401/09/051401/09/083030––––––––

مبینی شورکیزهرا5
ساخت گلهای مخملی روی 

(مجازی - غیر حضوری )لباس 

ITC-SE-

437
––––دو ساعت–––1401/09/051401/09/093028

طباطبائی ندوشنمرضیه السادات6

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

کالنتری مزرعه نوساره7

MTCNA ( تکنسین عمومی

- غیر حضوری ) (میکروتیک

(مجازی 

ITC-IT-

1010
1401/09/051401/09/094040––––––––

طایفی نصرآبادیسعیده8

 (لوگو و کاراکتر )طراحی وکتور 

-ترکیبی آنالین ) illustratorبا 

( آفالین 

ITC-AV-

376
1401/09/121401/09/163030––––––––

کالنتری مزرعه نوساره9
- غیر حضوری  )طباخی آبزیان

(مجازی 

ITC-FO-

912
––––یک روز––1401/09/121401/09/163024

غیبت بیش 

از ده درصد

صباغیه یزدمحمدرضا10
-1تربیت مربی کارآفرینی سطح 

EDI

ITC-PD-

902
–––P

غیبت بیش 

از ده درصد

تاریخ پایان

نوع همکاری غیبت مرخصی

س
ال

 ک
در

ر 
ضو

 ح
ت

عا
سا

ده
 ش

را
اج

ه 
ور

 د
ت

عا
سا

ساعت در کالس حضور داشته ادامه دوره شرکت 6 به مدت1401/09/12نامبرده فقط در تاریخ 

ننموده است

1401آذر ماه  استان یزد

مالحظات تاریخ شروعکد دورهعنوان دوره آموزشینام خانوادگینامردیف



طباطبائی ندوشنمرضیه السادات11
 )فرش بیضی با زمینه گالبتون 

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-SE-

278
––––یک روز––1401/09/191401/09/233024

غیبت بیش 

از ده درصد

فتوحی بافقیعظیمه12
 )مینا کاری روی فلز مقدماتی

(مجازی - غیر حضوری 

ITC-WO-

087
1401/09/191401/09/233030––––––––

زارع خورمیزیاعظم13
- غیر حضوری  )فرش یلمه 

(مجازی 

ITC-SD-

498
1401/09/261401/09/303030––––––––

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


