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 هقذهِ:

ٝ اهتػبز ٗوبٝٗتی اثالؿیی اظ سیٞی    ضاستبی سیبست٢بی ًٔی اضتـبّٝ زض  ٝ زض سبّ زٝٓت ٝ ٗٔت، ١سٓی ٝ ١٘عثبٛی سپبس ا٢ٓی، زض ز٠١ پیططكت ٝػسآتثب ح٘س ٝ 

١بی كٜی ٝ حطك٠ ای حجیت ٛیبٕ    ارت٘بػی ث٠ ػٜٞاٙ ٗتٞٓی ارطای آٗٞظش تؼبٝٙ، ًبض ٝ ضكبٟسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ًطٞض ٝاثست٠ ث٠ ٝظاضت  ،ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی

ستط الظٕ ر٢ت ٢ٗبضت آٗٞظی اكطاز كبهس ٢ٗبضت ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ضیبؿْ  ٗی ٛ٘بیس. ١سف ایٚ سبظٗبٙ ایزبز ث ارطا ٌٓتطٝٛیٌیثػٞضت ا استبٛی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ضا

ٙ  ض٢طی، ضؼت ،حبثتٗطاًع  ١بی آٗٞظضی زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای زض ثرص زض حِطَف ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس. زض ٝ ریٞاض زاٛطیِبٟ   غیٜبیغ   ،ضٝستبیی، ظٛساٙ، پبزُیب

 ًطٞض تٞسیظ  ًطبٝضظیٝ  ذسٗبت ١بی ٗرتٔق غٜؼت، ثیٚ آ٘ٔٔی ث٠ ٜٗظٞض تطثیت ٛیطٝی ًبض ٗب١ط ٗٞضز ٛیبظ ثرص١بی ٗٔی ٝ غ ظٗبٛی ٗرتٔق زض هبٓت استبٛساضزٗوبع

    حبّ ارطا ٗی ضٞٛس. آظاز١بی كٜی ٝ حطك٠ ای  آٗٞظضِبٟ ٗطاًع آٗٞظضی ٝ

 تؼاریف: -1

الظٕ ٝ ث٠ كؼٔیت ضسیبٛسٙ   ١بی ٝ ػ٘ٔی است ٠ً ثب ١سف اضتوبء زاٛص اكطاز ٝ ایزبز ٢ٗبضت ٛظطی١بی  ٗز٘ٞع آٗٞظش فٌی ٍ حزفِ ای: ّای آهَسش -1-1

ًبض زض ٗطبؿْ ُٞٛبُٞٙ تب سغٞح ٗطرع آٗبزٟ ٛ٘ٞزٟ ٝ تٞاٛبیی آٛیبٙ   حطك٠ ٝ ًست ٝ ثطای احطاظ ضـْ، ٝ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ضا ٢ٛلت٠ زض ایطبٙ ارطا ٗی ُطزز١بی استؼساز

 ضاثطای اٛزبٕ ًبض ٝ كؼبٓیت زض حِطَف ٗرتٔق اكعایص ٗی ز١س.

ٗحسٝزٟ آٗٞظش ضا ثطای ارطا ٝ اضظضیبثی  ،ػ٘ٔی، ٛظطی١بی آٗٞظضی ١ط ٢ٗبضت ٠ً ث٠ تلٌیي ٗست ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ای اظ سط كػْ استاًذارد آهَسضی: -1-2

 ٛ٘بیس. ٗطرع ٗی

ْ   ٗز٘ٞػ٠ ای اظ اػساز هطاضزازی ٗی کذ استاًذارد: -1-3 ثیطای تلٌییي ضضیت٠ ١یب ٝ ظییط       (ISCO)ثبضٜس ٠ً تٞسظ سبظٗبٙ ثیٚ آ٘ٔٔی عجو٠ ثٜیسی ٗطیبؿ

 ُطزز.ٗی ٗٔی تـییطاتی زض ایٚ ًس١ب ٜٗظٞض  استلبزٟزض ًطٞض١بی ٗرتٔق ثطای  ٗؼ٘ٞالً ٝت ٗز٘ٞػ٠ ١ط ضضت٠ تؼییٚ ضسٟ اس

هتقاضیاى در غَرت ًیاس تِ اطالع اس هحتَای استاًذاردّای آهَسضی، جْت اًتخاب دقیق دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز هی تَاًٌذ تِ تخص  :ًکتِ 

 هزاجؼِ ًوایٌذ. http://research.irantvto.irاس طزیق سایت ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی  استاًذاردّای آهَسضی 

  زضری٠ توسییٖ    چ٢یبض ًی٠ ثی٠    ثیبِٛط ٗیعاٙ ٢ٗبضت ٝ تٞاٛبیی كطا ُطكت٠ ضسٟ تٞسظ ٢ٗبضت آٗٞظ زض عی ییي زٝضٟ آٗٞظضیی ٗیی ثبضیس     هْارت : سطَح -1-4

 ضٞٛس: ٗی

 ١بی ظیط اعالم ٗی ُطزز: ٗتوبضیبٙ زض ثرص١بی  ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش :سِهْارت درجِ  -1-4-1

 ٢ٗبضت سغح س٠ غٜؼت سبذت٘بٙ -الف

 ١بی هبثْ اضائ٠ ث٠ اكطاز ًٖ تٞاٙ ش١ٜی ٢ٗبضت -ب

 ز٢ٗٝیبضت زضری٠     ز،ضٞ ٗی ١بی ٗوسٗبتی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗجتسی اضائ٠ ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش هْارت درجِ دٍ: -1-4-2

 ُلت٠ ٗی ضٞز ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ زٝ ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي ٗی ثبضس.

اضائی٠   ز١ٝبی تٌ٘یٔی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ زاضٛسٟ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠  ث٠ آٗٞظش سٟ سبظٗبٙ،ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ض هْارت درجِ یک:  -1-4-3

 ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ یي ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ٗی ثبضس. ٢ٗبضت زضر٠ یي ُلت٠ ٗی ضٞز ضٞز، ٗی

 ١بی ترػػی ٠ً ث٠ ٢ٗیبضت آٗیٞظاٙ زاضٛیسٟ ٢ٗیبضت زضری٠ ییي اضائی٠         ث٠ آٗٞظش ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، هْارت کارگز هاّز: -1-4-4

 ٗی ضٞز، ٢ٗبضت ًبضُط ٗب١ط ُلت٠ ٗی ضٞز.

 ث٠ ضرػی اعالم  ٗی ضٞز ٠ً زاٝعٔت  ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ٗی ثبضس.هتقاضی :    -1-5

 . ٗی ٛ٘بیس ضطًتم ٗی ضٞز ٠ً زض یٌی اظ زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ث٠ ٜٗظٞض كطاُیطی ٢ٗبضت ث٠ ضرػی اعال هْارت آهَس: -1-6

 .استٝ ًطبٝضظی  كٜی ٝ حطك٠ ای زض س٠ ذٞض٠ آٗٞظضی اغٔی ضبْٗ غٜؼت، ذسٗبت  زٝضٟ ١بی آٗٞظش خَضِ آهَسضی: -1-7

 ُیطٛس، ُطٟٝ آٗٞظضی ُلت٠ ٗی ضٞز. ث٠ تؼسازی اظ حِطَف آٗٞظضی ٠ً اظ ٛظط ٗب١یت ٝ ٗٞضٞع زض یي ٗز٘ٞػ٠ هطاض ٗی گزٍُ آهَسضی:  -1-8

ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ػسآت آٗٞظضی ٝ كطا١ٖ  ٛ٘ٞزٙ كطغت ثطاثط ثطای ٗتوبضییبٙ ث٢یطٟ ٜٗیسی اظ 

ایٚ ٛٞع آٗٞظش ١ب، اعالع ضسبٛی ٝ تس٢یْ زض اٛزبٕ اٗٞضحجت ٛبٕ ٝ پصیطش ٢ٗبضت آٗٞظ، زكتطچ٠ حجت ٛبٕ تسٝیٚ ُطزیسٟ است. 
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آٗٞظش ١بی ٛظطی ٝ ػ٘ٔی ٠ً زض هبٓت استبٛساضز آٗٞظضی ثب استلبزٟ اظ تز٢یعات ٝ اٌٗبٛبت الظٕ تٞسظ ٗطثی زض یي ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ث٠  :دٍرُ آهَسضی  -1-9

  ضٞز. اضائ٠ ٗیٗطرع ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظ 

ٗی ضٝز ضیـْ ُلتی٠ ٗیی     ر٢ت ارطای یي كؼبٓیت اٛتظبض ذبظ ٠ً اظ یي ضرع زض سغح ٗٞضز ٛظط١بی  ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ ٝظبیق ٝ تٞاٜٛ٘سی  ضغل: -1-10

 ضٞز.

 ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ چٜس ضـْ ١ِ٘ٚ ٠ً زض یي ُطٟٝ ثعضٍ زست٠ ثٜسی ضسٟ اٛس حطك٠ ُلت٠ ٗی ضٞز.  حزفِ: -1-11

١بی ضایِبٙ ثػٞضت زٝٓتی اهیسإ   ٝاحس آٗٞظضی است ٠ً ثط اسبس ضٞاثظ ٝ ٗوطضات ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ث٠ اضائ٠ آٗٞظش :یهزکش آهَسض -1-12

 :زست٠ توسیٖ ٗی ضٞٛس زٝایٚ ٗطاًع ث٠ ، ٗی ٛ٘بیس

اییٚ ٗطاًیع كبهیس اٌٗبٛیبت     ٠ً ٛ٘بیٜس  ٢ٗبضت آٗٞظاٙ كؼبٓیت ٗی١بی غجح ٝ ػػط ثطای  ارطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زض ٛٞثت ثب ایٚ ٗطاًع هزاکش رٍساًِ: -1-12-1

یي ٛٞثیت ثیطای ثیطازضاٙ ٝ زض ٛٞثیت ٗریبٓق ثیطای       ایٚ ٗطاًع اظ ٛظط ٛٞع رٜسیت ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ث٠ س٠ زست٠ ثطازضاٙ، ذٞا١طاٙ ٝ زٝ ٜٗظٞضٟ ) ثبضٜس. ضجب٠ٛ ضٝظی ٗی

  ( توسیٖ ٗی ضٞٛس.ذٞا١طاٙ

 ك٠ ای ثػٞضت ٗرتٔظ ثطای ذٞا١طاٙ ٝ ثطازضاٙ ثطُعاض ٛ٘ی ضٞز.زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كٜی ٝ حط ًکتِ :

اٌٗبٛبت ضیجب٠ٛ   ، ث٠ زٓیْ ثطذٞضزاضی اظٝ یٌسطٟ ثطُعاض ٗی ٛ٘بیٜس ػػط ،١بی غجح زض ٛٞثتضا زٝضٟ ١بی آٗٞظضی  ٠ًایٚ ٗطاًع  هزاکش ضثاًِ رٍسی :  -1-12-2

 آٗٞظضی زاضٛس. ضٝظی ضایِبٙ، هبثٔیت رصة ٢ٗبضت آٗٞظ ؿیطثٞٗی ضا زض زٝضٟ ١بی

 آٗسٟ است. 8رسّٝ ض٘بضٟ زض استبٙ  آٗٞظضی ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس ٗطاًعٛبٕ ًکتِ :

ٛسجت ث٠ اضائ٠ آٗٞظش  ١بی كٜی ٝ ًطٞض ٝاحس آٗٞظضی ؿیط زٝٓتی است ٠ً ثب ٗزٞظ سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  آهَسضگاُ فٌی ٍ حزفِ ای آساد: -1-13

س. الظٕ ث٠ شًط است آٗٞظضِبٟ ١بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ٗحْ رـطاكیبیی، ثب اذص ض٢طی٠ ١بی ٗػٞة اهسإ ٗی ٛ٘بیحطك٠ ای ٗغبثن ثب استبٛساضز١بی سبظٗبٙ 

، زضد ُطزیسٟ است 7ضٟ ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی كؼبٓیت ٗی ٛ٘بیٜس. ٓصا ٗتوبضیبٙ زض غٞضت ٝرٞز ٗطٌالت آٗٞظضی ٗی تٞاٜٛس ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٠ً زض رسّٝ ض٘ب

 ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

 آٗسٟ است. ١9بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز استبٙ زض رسّٝ ض٘بضٟ  ٛبٕ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس آٗٞظضِبٟ ًکتِ :

 تز٢ییع ضیسٟ ٝ ًیبضآٗٞظاٙ زض آٛزیب ظییط ٛظیط ٗطثیی ٗزیطة         زض ثریص ٛظیطی ٝ ػ٘ٔیی    است ًی٠ ثیطای اریطای زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی       كضبیی کارگاُ:  -1-14

 ١بی ٗػٞة ًست ٗی ٛ٘بیٜس.استبٛساضزاسبس ١بی الظٕ ضا ثط ٢ٗبضت

 .ٗست ظٗبٙ ٗطرػی اظ عّٞ ضٝظ ١ستٜس ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی زضآٙ ارطا ٗی ضٞز ًَتت ّای آهَسضی:  -1-15

 ساػت پایاى ساػت ضزٍع ًَتت آهَسضی

 12:30 7:30 غثح

 17:30 13:30 ػػز

 17 7:30 یکسزُ

 تثػزُ:

 ًب١ص یبثس. ٗست ظٗبٙ ٛٞثت آٗٞظضیزض ٛٞثت ١بی آٗٞظضی ٗصًٞض ٌٗ٘ٚ است ثطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًٞتبٟ ٗست،  -1

 هبثْ تـییط است.آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  ١بی آٗٞظضی ثب تٞر٠ ث٠ اكن ٝ ضطایظ رـطاكیبیی ثب ٛظط ازاضٟ ًْ سبػبت ضطٝع ٝ پبیبٙ ٛٞثت -2

 ثبضس. ض٘ٚ ١٘ب١ِٜی ثب ازاضٟ ًْ ث٠ ػ٢سٟ آٗٞظضِبٟ ٗی ،ٝ ضٞاثظبی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ضطایظ ١ ٛٞثت ثٜسی آٗٞظضی ثطای آٗٞظضِبٟ -3

١بیی ٠ً زض ض٢ط١بی كبهس ٗطًع آٗٞظضی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠  :ضْزی  ضؼةدر تخص آهَسش  -1-16

 ض٢طی ُلت٠ ٗی ضٞز. ضؼت١بی ثرص  آٗٞظش ،ٗتوبضیبٙ ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی 



 

١بیی ٠ً زض ضٝستب١ب ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي ییب چٜیس زٝضٟ ر٢یت      ثرص اظ آٗٞظش ث٠ آٙ: در رٍستا  تخص آهَسش -1-17

 ١بی ثرص ضٝستبیی ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ضٝستبییبٙ ارطا ٗی ُطزز

١بی ٛظبٗی ٝ اٛتظبٗی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي   ١بیی ٠ً زض پبزُبٙ آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ پادگاى: در تخص آهَسش  -1-18

 ١بی ثرص پبزُبٙ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ًبزض ٝظیل٠ ارطا ٗی ُطزز

زض هبٓت ٗطاًع رٞاض اغٜبف  ٝ ٗؼسٛی( ١بی اهتػبزی )ٝاحس ١بی غٜؼتی؛ ثِٜبٟضبؿٔیٚ  ثطای١بیی ٠ً  آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ غٌایغ:  در تخص آهَسش -1-19

زكتیط آٗیٞظش   ظییط ٛظیط   ٛب٠ٗ زض ٗطاًع حبثت  هبٓت تلب١ٖیب زض ٝ  ض٘ٚ ًبضاذتػبغی  آٗٞظضی ٝ كضب١بی١بی غٜؼتی  ض٢طىًبضُب١ی ٝ ثیٚ ًبضُب١ی، اضتوبء ٢ٗبضت 

  ١بی ثرص غٜبیغ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،ٗی ُطزز ثػٞضت ٗٞهت ثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ارطا  زضغٜبیغ

١بیی ٠ً زض ٗطاًع رٞاض زاٛطِب١ی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشهزاکش جَار داًطگاّی:  در تخص آهَسش -1-20

 .١بی ثرص رٞاض زاٛطِب١ی ُلت٠ ٗی ضٞز آٗٞظش ،آٗٞظضی زاٛطزٞیبٙ ٗتوبضی ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ 

 تاضذ. ّا فقط خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هی : اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در پادگاى1تثػزُ

 تاضذ. خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هیی اقتػادی ّا اغٌاف ٍ تٌگاُ ،اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در غٌایغ  :2تثػزُ

آٗٞظاٛی ٠ً  زٝضٟ  آٗٞظضی ضا ثػٞضت ًبْٗ ثط اسبس استبٛساضز آٗٞظضی عی ٛ٘ٞزٟ ٝ زض آظٗیٞٙ ١یبی   ٢ٗبضت ث٠ آسهَى ٍ هشایای گَاّیٌاهِ هْارت:  -1-21

 .ٗی ضٞز ءُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت اػغب ،ٗٞكن ث٠ ًست حسٛػبة هجٞٓی ٗی ضٞٛس ،پبیبٛی ٠ً ثػٞضت ًتجی ٝ ػ٘ٔی ثطُعاض ٗی ضٞز

 ضزایط قثَلی هْارت آهَس در آسهَى ٍ ارسضیاتی:  -1-21-1

 زض آظٗٞٙ ًتجی 50ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -1

 زض آظٗٞٙ ػ٘ٔی 70ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -2

 % آظٗٞٙ ػ٘ٔی75 % آظٗٞٙ ًتجی 25ٝزض آظٗٞٙ ١بی ػ٘ٔی ٝ ًتجی ثب ضطیت ٝظٛی  70ًست حساهْ ٗؼسّ  -3

 هشایای گَاّیٌاهِ هْارت: -1-21-2

 اػتجبض ثیٚ آ٘ٔٔی  ضایزا     -1 

 ١بی ٗرتٔق احطاظ غالحیت حطك٠ ای زض ثرصٜٗظٞض ٠ زاضای اػتجبض ث -2

   ١بی ٗطّ٘ٞ عطح عجو٠ ثٜسی ٗطبؿْ احتسبة سبػبت آٗٞظضی ث٠ ػٜٞاٙ سٜٞات تزطثی زض ًبضُبٟ -3

 ٜٗظٞض ًست ٗسضى زیپٖٔ زض ضضت٠ ١بی ًبضزاٛص٠ هبثٔیت تغجین ثب ثطذی ٝاحس١بی زضسی آٗٞظش ٝ پطٝضش ث -4

 ثط اسبس ضٞاثظ ٗطثٞع٠ٌٗبٙ ثطذٞضزاضی اظ تس٢یالت ذٞز اضتـبٓی ٝ ًبضآكطیٜی ٛعز ثبٛي ١ب ا -5

 اٝٓٞیت زض غسٝض پطٝا٠ٛ ًست  -6

 

 ضَاتط پذیزش هْارت آهَس: ضزایط ٍ  -2

 ضزایط ػوَهی:  -2-1

 اػتوبز ث٠ زیٚ اسالٕ یب یٌی اظ ازیبٙ پصیطكت٠ ضسٟ زض هبٛٞٙ اسبسی  -1

 ١بی ٗحبضة ثب ٛظبٕ ر٢٘ٞضی اسالٗی احعاة ٝ ُطٟٝٛساضتٚ ػٜبز ٝ ػسٕ ١ٞازاضی اظ  -2

 ٛساضتٚ كسبز اذالهی  -3

 ػسٕ اػتیبز ث٠ ٗٞاز ٗرسض  -4

 حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری ثط اسبس تلب١ٖ ٛب٠ٗ ١بی ٜٗؼوسٟ ٗبثیٚ سبظٗبٙ ٝ ٢ٛبز١بی شیطثظ زض ٗطاًع آٗٞظضی ٗزبظ است. -5

 ٗٞظضِبٟ ١بی آظاز ٗزبظ است.حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری زاضای ٗزٞظ اهبٗت اظ زستِبٟ ١بی شیطثظ زض آ -6



 

 ضزایط اختػاغی : -2-2

 1زاضتٚ ٗسضى تحػیٔی ٗتٜبست ثب زٝضٟ آٗٞظضی ٗغبثن ثبرسّٝ  -

 ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي زٝ زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

 ٛب پیٞست٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زض یي زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

 ثطذٞضزاضی اظ تٞاٛبیی رس٘ی  الظٕ ٗتٜبست ثب ضضت٠ ٢ٗبضتی -

 سبّ 15حساهْ ضطط سٜی  -

 قیاًًَی اهکیاى پیذیز    سال در آهَسضگاُ ّای فٌی ٍ حزفِ ای آساد تا اجاسُ کتثی ٍلی ٍ یا قیین  15تا  12: ثثت ًام هتقاضیاى تیي 1تثػزُ

  هی تاضذ.  

: دٍرُ ّای آهَسضی کِ در هْارت درجِ سِ دارای استاًذارد آهَسضی هی تاضٌذ، ضیزکت در دٍرُ آهَسضیی درجیِ دٍ هٌیَط تیِ      2تثػزُ 

 داضتي هْارت درجِ سِ هی تاضذ.

 هقزرات ٍظیفِ ػوَهی:  -2-3

 اٛتظبٗی ٗتوبضیبٙ ٗطز الظٕ است یٌی اظ ضطایظ ٗططٝح٠ شیْ ضا زاضا ثبضٜس:ثط اسبس اػالٕ ضس٘ی سبظٗبٙ ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی ٛیط١ٝبی ٛظبٗی ٝ 

 ًبضت پبیبٙ ذسٗت -

 ًبضت ٗؼبكیت ًلبٓت یب پعضٌی زائٖ ٝ ًبضت ٗؼبكیت زایٖ ظٗبٙ غٔح -

 ١بی پبیبٙ زٝضٟ آٗٞظضی ػسٕ ٗط٘ٞٓیت تب ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ -

١بی پبیبٙ زٝضٟ ٗططٝط ث٠ ػسٕ تساذْ ثطٛب٠ٗ تحػیٔی ٗتوبضی ثیب ظٗیبٙ    ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ استلبزٟ اظ ٗؼبكیت تحػیٔی آٗٞظش ٝ پطٝضش یب آٗٞظش ػبٓی تب -

 ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضی

 استلبزٟ اظ سبػبت كطاؿت زٝضاٙ ٗوسس سطثبظی ٗططٝط ثط ای٠ٌٜ ٜٗغ هبٛٞٛی اظ عطف یِبٙ ذسٗتی ٗطثٞع٠ ٝرٞز ٛساضت٠ ثبضس. -

 عالة حٞظٟ ١بی ػٔ٘ی٠ -

 

 ات ضثاًِ رٍسی :ضزایط استفادُ اساهکاً  -3

 ضا جب٠ٛ ضٝظیضیطایظ ضی  یٌسیطٟ ثیب   ١بی زٝ ٛٞثتی٠ ٝ  ٠ً زٝضٟ  اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ضبْٗ ذٞاثِبٟ ٝ ضستٞضاٙ ٗی ثبضس ٠ً ذٞاثِبٟ ث٠ ًبضآٗٞظاٙ ؿیط ثٞٗی ض٢طستبٙ، -

 ُیطز. تؼٔن ٗی ،ًیٔٞٗتط ٗی ثبضس 70ٗطًع آٗٞظضی حساهْ  تب١ب  اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ كبغ٠ٔ ٗحْ سٌٞٛت آٙ

 ثبضٜس. هبثْ ضٝیت ٗی آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ  سبٗب٠ٛتصًط: ٗطرػبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ثب ضطایظ ضجب٠ٛ ضٝظی ٝیژٟ ١ط استبٙ زض 

 تجػطٟ: ضطایظ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ث٠ تطریع ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ زض غٞضت ٝرٞز ظطكیت ٝ ضطایظ ٢ٗبضت آٗٞظ هبثْ تـییط است.

 ُیطز. تؼٔن ٗی ،سبػت آٗٞظش ضا عی ٗی ٛ٘بیٜس 9یٌسطٟ ضا اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ حساهْ ضٝظا٠ٛ زٝ ٛٞثت٠ یب ٠ ًبضآٗٞظاٛی ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی ذسٗبت ضستٞضاٙ ٛیع ث -

 تذکز: ضزایط استفادُ اس اهکاًات رستَراى ًیش تِ تطخیع رئیس هزکش هزتَطِ ٍ در حذ اهکاًات هَجَد هیسز خَاّذ تَد.

 تذکز هْن:

ثب تٞری٠ ثی٠ ٗحیسٝزیت  اٌٗبٛیبت ضیجب٠ٛ       ١بی زیِط ٗی ثبضس ٝ ت٘بیْ ث٠ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ایٚ استبٙ ضا زاضٛس. سٌٞٛت آ٢ٛب زض استبٙٗتوبضیبٛی ٠ً ٗحْ 

 ٗتوبضییبٙ ٗیی  ٝ زض غٞضت ضطٝضت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضیی اییٚ اسیتبٙ،     ٓٞیت ٝاُصاضی ذٞاثِبٟ زض ضطایظ ٗسبٝی ثب ٗتوبضیبٙ ثٞٗی استبٙ ٗی ثبضسٝضٝظی، ا

كطٕ ٗؼطكی ٛب٠ٗ اظ ازاضٟ ًیْ آٗیٞظش كٜیی ٝحطكی٠ ای ٗحیْ      ، ٛسجت ث٠ اذص زض پبیِبٟ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتیاٛتربة ُعی٠ٜ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی  طث ػالٟٝ ثبیست

      .ٛ٘بیٜسضائ٠ تب زض غٞضت ٗٞكویت زض ٗطاحْ پصیطش اػٖ اظ آظٗٞٙ ٝضٝزی یب ٗػبحج٠ آٛطا ا ،ٛیع اهسإ ٛ٘بیٜس سٌٞٛت ذٞز

 



 

 :ّای آساد ٍ آهَسضگاُ آهَسضی هزاکش ضزایط کلی آهَسش در ضَاتط ٍ -4

١بی  ٝ اٛضجبعی سبظٗبٙ ٝ آییٚ ٛب٠ٗ ٛحٟٞ تطٌیْ ٝ ازاضٟ آٗٞظضِبٟعجن آییٚ ٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی  ضا ٗوطضات ػ٘ٞٗی ٗطًع ٗٞظق است ًٔی٠ ضٞاثظ ٝ ٢ٗبضت آٗٞظ -1

 ضػبیت ٛ٘بیس.١یئت ٗحتطٕ ٝظیطاٙ  18/5/85آظاز ٗػٞة 

 ١بی ًبضیبثی ٛسجت ث٠ ٗؼطكی اكیطاز  ثِٜبٟ غٞضت زضذٞاست غٜبیغ ٝ اضتـبّ ثطای اكطازآٗٞظش زیسٟ ٛساضٛس ٝٓی زض هجبّ ایزبز ٗطاًعآٗٞظضی ١یچ٠ِٛٞ تؼ٢سی زض -2

 ضطایظ اهسإ ٗی ٛ٘بیٜس. ٝارس

ثبػیج  زضغیس ٗیست زٝضٟ   15ؿیجیت ؿیطٗٞری٠ ثییص اظ   ، ٠ٗ ١بی ًبضی ذٞز ضا ثطاسبس ثطٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی ٗطاًعتٜظیٖ ٛ٘بیٜس٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗٞظق ١ستٜس ثطٛب -3

 .زض زٝضٟ ١بی آتی ذٞا١سضس آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز( ٢ٗبضت آٗٞظاٙ)ثزع  ٝ ػسٕ پصیطش ؛ ضطًت زض آظٗٞٙٗحطٝٗیت ٢ٗبضت آٗٞظ اظ ازا٠ٗ زٝضٟ آٗٞظضی ٗطثٞع٠

ٗطاًع زٝٓتی ٠ً زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی ٛسجت ث٠ تطى زٝضٟ اهسإ ٛ٘بیٜس، حساهْ ث٠ ٗست ضص ٗبٟ اظ حجت ٛیبٕ زض زٝضٟ ١یبی آتیی زض ًیْ ًطیٞض      ٢ٗبضت آٗٞظاٙ  -4

  ٗحطٕٝ ذٞا١ٜس ضس.

 سبضت ٗی ثبضٜس.٢ٗبضت آٗٞظاٛی ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٛظط ً٘یت٠ اٛضجبعی ٗطًع ث٠ تز٢یعات ٝ اثٜی٠ ذسبضت ٝاضز ٛ٘ٞزٟ اٛس ٗٞظق ث٠ رجطاٙ ٝ پطزاذت ذ -5

 

 

 ًحَُ پذیزش هْارت آهَس:-5

 ١یبی  پبیِبٟ ،ض٢طی ضؼت ،ٟ ١بی آٗٞظضی ٗطاًع حبثت آٗٞظضیث٠ ٜٗظٞض تس٢یْ زض اٗٞض حجت ٛبٕ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی، حجت ٛبٕ زض ًٔی٠ زٝض       

غٞضت  آٌتطٝٛیٌیآظاز سغح استبٙ ثػٞضت  كٜی ٝ حطك٠ ای ١بی آٗٞظضِبٟ ٝ، ٗطاًع رٞاض زاٛطِبٟ غٜبیغ یآٗٞظض ٗطاًع ،١ب پبزُبٙ یآٗٞظضٗطاًع ،آٗٞظش ضٝستبیی

ًی٠  ، ٗطثٞع٠ ذٞا١ٜس ضس «یب آٗٞظضِبٟ كٜی ٝ حطك٠ ای آظازثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی »ٗی ُیطز ٝ ٗتوبضیبٙ پس اظ اٛزبٕ ٗطاحْ حجت ٛبٕ ٗٞكن ث٠ اذص 

ذٞا١یس ثیٞز.   حیْ ثطُیعاضی زٝضٟ   ٝ آزضس ٗ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠  ، ٗطرػبت كطز،ض٘بضٟ پطٝٛسٟایٚ ثط٠ُ حبٝی 

ٗسضى ٗطثٞع٠ ثب تٞر٠ ثی٠  ٗسضى تحػیٔی،  ًبضت ٗٔی، ثبیست زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض ثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ثب زض زست زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ، ٗتوبضیبٙ ٗی

) كطٕ  یب آٗٞظضِبٟ ( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًعتٌ٘یٔی)زض غٞضت اٛتربة  زٝضٟ ١بی  ٛیبظ پیصٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت   ٗوطضات ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی 3-2ٜسضد زض ثرص ضطایظ ٗ

 ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی  ( 3 ض٘بضٟ كطٕ –بزض ضسٟ پس اظ ات٘بٕ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتی غ

١بی  ػالهٜ٘س زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی، ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ ) زضغٞضت حجت ٛبٕ ثیطتط اظ ظطكیت زض ١ط زٝضٟ ( عجن ظٗبٙ ٝ حضٞض ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗستؼس ثبتٞر٠ ث٠ ضطٝضت    

 ٞٛس. ض ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ٢ٗبضت آٗٞظ پصیطكت٠ ٗی ٗٞكویت زضآٙ زٝضٟ آٗٞظضی اثتسا زضآظٗٞٙ ٝضٝزی ٝ ٗػبحج٠ حضٞضی ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ پس اظ ٗطرع ضسٟ ثطای ١ط

 

 راٌّوای اًتخاب دٍرُ آهَسضی: -6

 ١ط ٗتوبضی ٗی ثبیست زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز ضا ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٗٞاضز شیْ اٛتربة ٛ٘بیس:

ٛیبظ ٝاهؼی ذیٞز  ثبیست ٗتٜبست ثب ػاله٠ ٝ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ٗٞكویت زض كطاُیطی ١ط ٢ٗبضت ٗستوی٘بً ثب ػالین ٝ ٛیبظ ٗتوبضی زض اضتجبط است، ٓصا ٗتوبضی ٗی -6-1

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

زض اثتسا ٛسجت ث٠ ضٜبذت ًبْٗ ضیـْ ٗیٞضز ٛظیط ٝ آیٜیسٟ      یسثب ٓصا ٗتوبضی ثبضس، اظ آٛزب ٠ً ١سف اظ كطاُیطی ٢ٗبضت ثطای ٗتوبضیبٙ ػ٘ستبً ایزبز اضتـبّ ٗی -6-2

 ضـٔی آٙ اهسإ ٝ سپس زٝضٟ آٗٞظضی ٗتٜبست ثب آٙ ضا اٛتربة ٛ٘بیس.

ثط ایٚ اسبس ٛسیجت ثی٠ اٛتریبة     ثبیسٓصا ٗتوبضیبٙ  حساهْ ٗسضى تحػیٔی الظٕ ر٢ت ١ط زٝضٟ ٜٗظٞض ضسٟ است، ثب تٞر٠ ث٠ ٗحتٞای استبٛساضز١بی آٗٞظضی، -6-3

 (1)رسّٝ ض٘بضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیٜس. زٝضٟ 

ثب تٞر٠ ث٠ ثطٛب٠ٗ ًبضی ذٞز ٝ ػسٕ تساذْ آٙ ثب ظٗبٙ ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضیی،   ثبیسثب ػٜبیت ث٠ ضطٝضت حضٞض ًبْٗ ٗتوبضی زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی، ٗتوبضی  -6-4

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.



 

ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ رساّٝ ٗؼطكی زٝضٟ ١ب ثب تٞر٠ ث٠  ثبیسض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی سغٞح زضر٠ یي ٝ ًبضُط ٗب١ط ، ٗتوبضی ثب تٞر٠ ث٠ ٓعٕٝ ضػبیت پیص ٛیبظ ز -6-5

 آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

 سبػت آٗٞظش زض ٗبٟ اٛتربة ٛ٘بیس. 220ٗتوبضی ٛ٘ی تٞاٛس زٝ زٝضٟ آٗٞظضی ثػٞضت ١٘عٗبٙ )زاضای تساذْ ظٗبٛی( ٝ یب ثیطتط اظ -6-6

 

 ًکات هْن: 

هتقاضیاًی کِ توایل دارًذ تػَرت الکتزًٍیکی اس خذهات هطاٍرُ ٍ ّذایت ضغلی تِ هٌظَر اًتخاب تْتز دٍرُ آهَسضی تْزُ هٌیذ   -1

، تخص پژٍّص  http://www.portaltvto.comضًَذ، هی تَاًٌذ تِ پَرتال جاهغ ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی 

 ًوایٌذ.،سیزتخص هطاٍرُ هزاجؼِ 

ّای آهَسضی هزاکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ٍ اخذ هطاٍرُ ّای السم در خػیَظ هحتیَای    تِ هٌظَر آضٌایی هتقاضیاى تا کارگاُ -2

ّای آهَسضی هزاکش  اس کارگاُ طثق تزًاهِ تاسدیذ سیزدٍرُ ّای آهَسضی در راستای اًتخاب غحیح دٍرُ ّای آهَسضی، هتقاضیاى هی تَاًٌذ 

 تاسدیذ ًوایٌذ. 

 اسفٌذ تْوي دی تاسدیذ / هاُ

 

 ایي دفتزچِ کِ حاٍی دٍرُ ّای آهَسضی ایي اسیتاى هیی   پایاًیّای  چٌاًچِ هتقاضی دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد را در جذٍل -3

 http://reg.portaltvto.comحزفِ ای کطَر تِ ًطیاًی   تاضذ ًیافتِ است، هی تَاًذ تِ پایگاُ ثثت ًام ایٌتزًتی ساسهاى آهَسش فٌی ٍ

 تخص هطخػات دٍرُ ّای آهَسضی کطَر هزاجؼِ ٍ ًسثت تِ اًتخاب دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد در یکی اس هزاکش ضیثاًِ رٍسی اسیتاى  

 ّای دیگزکطَر اقذام ًوایذ.

ّای آساد فٌی ٍ حزفِ ای ًثَدُ ٍ درحال  فٌی ٍ حزفِ ای هحذٍد تِ هزاکش ثاتت آهَسضی ٍ آهَسضگاُ ّای ایٌکِ آهَسشتِ تا تَجِ  -4

)تزای پَضص آهَسضی  ضْزی ضؼةتزای ارتقاء هْارت ضاغلیي در غٌایغ(،  ) ّای آهَسش در غٌایغ حاضز دٍرُ ّای آهَسضی در تخص

ستاییاى (،  پادگاى )تزای غٌی ساسی اٍقات فزاغت سیزتاساى ٍ فیزاّن   رٍستایی )تزای پَضص آهَسضی رٍ ضْزّای فاقذ هزکش آهَسضی(،

 ضًَذ، طثق تزًاهِ ّای آهَسضی اجزا هی ٍ هزاکش جَار داًطگاّی )تزای پَضص ًیاس آهَسضی داًطجَیاى( ًوَدى سهیٌِ اضتغال تزای آًْا (

ثثت ًام در دٍرُ ّای آهَسضی تیا اسیتفادُ اس   ٌذ جْت تَاً هی ،ّای آهَسضی هذکَر ّستٌذ لذا هتقاضیاًی کِ جشء یکی اس هخاطثیي تخص

 ایي دفتزچِ اقذام ًوایٌذ.

 

 ًحَُ ثثت ًام: -7

حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی  سبٗب٠ٛٗتوبضیبٙ حجت ٛبٕ ٗی تٞاٜٛس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  اٛزبٕ ٗی ضٞز. آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ اظ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كوظ ثػٞضت  -7-1

ایٚ زكتطچی٠، حجیت ٛیبٕ     2ثطاسبس ٛیبظ آٗٞظضی ٝ ػاله٠ ٝ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ثٜس  http://reg.portaltvto.comسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض ث٠ ٛطبٛی 

 ٛ٘بیٜس.

 ٗطاحْ حجت ٛبٕ: -7-2

ٝ ٗطیبٝضٟ ٝ  پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین تٞضیحبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض  سبٗب٠ٛٗتوبضی ثبیس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  7-2-1

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز اهسإ ٛ٘بیس. ١سایت آٗٞظضی 

http://reg.portaltvto.com/
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  ٝ  23000 س٠ ١عاض تٞٗبٙ ثبثت ٗطیٞضٟ ٝ ١یسایت آٗٞظضیی 

حجت ٛبٕ  سبٗب٠ٛثرص ذطیس ًبضت اػتجبضی اظ عطین ٗطارؼ٠ ث٠ ضیبّ ٗؼبزّ زٝ ١عاض تٞٗبٙ ثبثت حجت ٛبٕ ١ط زٝضٟ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای پطزاذت ٛ٘بیٜس ٠ً 

)پییص ٛیٞیس اعالػیبت زٝضٟ     2)پیص ٛٞیس اعالػبت كیطزی( ٝ كیطٕ ضی٘بضٟ    1كطٕ ض٘بضٟ ٗتوبضیبٙ پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین ٗلبز زكتطچ٠ ضا١ٜ٘ب الظٕ است  7-2-3

 تطچ٠ ضا تٌ٘یْ ٝ پس اظ اع٘یٜبٙ اظ غحت اعالػبت ٛسجت ث٠ حجت ٛبٕ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.اٛتربثی( ایٚ زك

7-2-4    ٗ ٞظضیی  ٗتوبضی ثبیس یي هغؼ٠ ػٌس رسیس ذٞز ضا ثب ٗطرػبت شیْ اسٌٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ كبیْ آٙ ضا ثطای اضسبّ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛیبٕ آٌتطٝٛیٌیی زٝضٟ ١یبی آ

 ٘بیس.آٗبزٟ ٛ

اس قثیل یا آهَسضگاُ ایي پس در کلیِ هذارک غادرُ اس طزف هزکش آهَسضی تذکز: هتقاضیاى تَجِ داضتِ تاضٌذ فایل تػَیزی تْیِ ضذُ اس  

 :کارت ضٌاسایی ٍ گَاّیٌاهِ هْارت هَرد تْزُ تزداری قزار هی گیزد

 شذیطٟ ضسٟ ثبضس. jpgٝ ثب كطٗت  dpi 100ثب زضر٠ ٝضٞح   6×4یب  3×4زض هغغ كبیْ ٗطثٞع٠ الظٕ است  -آق

 ت ثبضس.یًیٔٞ ثب 70حزٖ كبیْ تػٞیط اضسبٓی ثبیس ً٘تط اظ  -ة

 پیٌسْ ثبضس. 300×400پیٌسْ ٝ حساًخط 200×300اثؼبز تػٞیط اضسبٓی ثبیس حساهْ -ح

 ٠ُٛٞ حبضی٠ ظائس ثبضس.ی٠ ضسٟ ٝ كبهس ١طتػٞیط ثبیس زض ر٢ت غحیح ٝ ثسٝٙ چطذص ت٢-ت

ضٞز زض تػٞیط ٝرٞز  یس ٝاضح ٝ ٗطرع ثٞزٟ ٝ احط ٢ٗط ، ٠ِٜٜٗ ٝ سبیط ٗٞاضزی ٠ً ٜٗزط ث٠ ٗرسٝش ضسٙ ٝ ٛبٗطرع ثٞزٙ چ٢طٟ ٗتوبضی ٗیتػٞیط ٗتوبضی ثب-ث

 ٛساضت٠ ثبضس.

 پس ظٗی٠ٜ تػٞیط ثبیس ًبٗالً سلیس ثبضس. -د

 http://reg.portaltvto.comثی٠ ٛطیبٛی    زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی   سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌیی ث٠  ٗتوبضیبٙ پس اظ آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ كبیْ تػٞیطی ٝ اعالػبت الظٕ

   ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

اٛتربة زٝضٟ ض سبٗب٠ٛ ٛسجت ث٠ ٗتوبضی ٗی تٞاٛس یب ثطاسبس ًس زٝضٟ اٛتربثی ٠ً اظ ایٚ زكتطچ٠ استرطاد ٛ٘ٞزٟ ٝ یب ثط اسبس تؼییٚ ٛبٕ استبٙ، ٛبٕ حطك٠، رٜسیت ٝ... ز

 آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط اهسإ ٛ٘بیس.

ضٜبس٠ ضه٘ی( ٝ  5 )پطٝٛسٟ  ض٘بضُٟبٕ ثؼسی پطزاذت ٝر٠ حجت ٛبٕ زٝضٟ )١بی( اٛتربثی است. ثطای ایٚ ٜٗظٞض اعالػبتی ضا ٠ً زض ًبضت اػتجبضی زضیبكت ًطزٟ ایس ضبْٗ 

ٝ اعالػیبت ثریص ١یبی    ضا اٛتربة « ضطٝع حجت ٛبٕ»سپس ُعی٠ٜ  ،ضٞز ثب زهت ٝاضز ٛ٘بییس ضه٘ی( ضا ث٠ ١٘طاٟ ػجبضتی ٠ً زاذْ ًبزض ٗطثٞع٠ ٗطب١سٟ ٗی 6 ) پطزاذت

 ًٜیس.كطزی، تػٞیط، تحػیٔی، پستی ٝ ... ٝاضز

 تذکزات هْن: 

 ٍرٍد کلیِ اطالػاتی کِ تا ػالهت * در فزم هطخع ضذُ اًذ الشاهی است. -1

در ّز یک اس هزاحل پیذیزش، آهیَسش ٍ   در سهاى ثثت ًام اػالم هی ًوایذ تا هستٌذاتی کِ  هتقاضیّز گًَِ هغایزت تیي اطالػاتی کِ  -2

 ٍ ٍجِ ثثت ًام هستزد ًخَاّذ ضذ. هَجة هلغی ضذى پذیزش فزد خَاّذ ضذ ،ٍ ّوچٌیي ػذم رػایت ضزایط السم ارائِ خَاّذضذآسهَى 

 تاضذ لذا تِ هتقاضیاى اکیذاً تَغیِ هی ح تحت ّیچ ضزایطی هقذٍر ًویاهکاى اغال تثػزُ: تا تَجِ تِ ایٌکِ پس اس تاییذ ًْایی اطالػات،

 ضَد اطالػات ٍارد ضذُ را تِ دقت کٌتزل ًوَدُ ٍ درغَرت اطویٌاى اس غحت آًْا ًسثت تِ تاییذ ًْایی اقذام ًوایٌذ.

ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ  ، ٗطرػبت كطز،پطٝٛسٟض٘بضٟ ضا ٠ً حبٝی « ث٠ ٗطًع آٗٞظضیٗتوبضی ثط٠ُ ٗؼطكی »پس اظ تبییس ٢ٛبیی اعالػبت، ٗتوبضی  7-2-5

ٗطب١سٟ ذٞا١ٜس ًطز ٠ً الظٕ است ٛسجت ث٠ چبح ٝ ٢ِٛساضی آٙ تب ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ثی٠   ،زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠ ٗطًع آٗٞظضی ٝ آزضس ٗطًع آٗٞظضی ذٞا١س ثٞز

  ٗطثٞع٠ اهسإ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ٗطًع آٗٞظضی 

آٌتطٝٛیٌی سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض ٝ پطزاذت اظ عطین ضج٠ٌ ضتبة اٌٗبٙ پصیط ٗی ثبضس. 

تذکز هْن : هذت اػتثار کارت ّای اػتثاری تا پایاى سال جاری ٍ ثثت ًام در یک دٍرُ آهَسضی هی تاضذ. 

 

ضیبّ ٗؼبزّ  300  7-2-2 ٗتوبضیبٙ الظٕ است ثب تٞر٠ ث٠ ٗػٞث٠ ٗزٔس ٗحتطٕ ضٞضای اسالٗی ٗجٔؾ00
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ٛبٕ ًبضثطی ٝ ضٗع ٝضٝز زائ٘ی ر٢ت اعالع ًبضآٗٞظ اظ ٝضؼیت ًٔی٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اٛتربثی زض ١ط ظٗبٙ تٞسظ سبٗب٠ٛ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ثطای ١ط ٗتوبضی 7-2-6

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تبًیس ٗی ُطزز ٛسجت  ،حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی تٞٓیس ذٞا١س ضس ٝ استلبزٟ اظ آٙ ر٢ت اعالع اظ ٛتبیذ آظٗٞٙ ١بی پبیبٙ زٝضٟ ضطٝضی ٗی ثبضس

 ٢ِٛساضی آٙ اهسإ ٛ٘بیٜس. ث٠ حلظ ٝ

 

 

 هْلت ثثت ًام: -8

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تٞغی٠ ٗی ضٞز زض ١٘بٙ ضٝظ١بی اٝٓی٠ ٛسیجت 

 ث٠ حجت ٛبٕ اهسإ ٛ٘بیٜس.

 بیی ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.تصًط ٢ٖٗ: ضطٝضت زاضز ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض كطٕ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ر٢ت اٛزبٕ پصیطش ٢ٛ

 

 

  

اظ یي ٗبٟ هجْ اظ ضطٝع زٝضٟ آؿبظ ضسٟ ٝ تب یي ضٝظ هجْ اظ ظٗبٙ پصیطش ٢ٛبیی ازا٠ٗ زاضز. زض ض٘ٚ ثبظٟ  حجت ٛبٕ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی س٠ ٗبٟ چ٢بضٕ سبّ 

ظٗبٛی كٞم هبثْ تـییط ثٞزٟ ٝ زض اذتیبض ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس. 

ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ٢ٗٔت حجت ٛبٕ ٗحسٝز است ٝ ثب تٌ٘یْ ظطكیت سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ ثست٠ ذٞا١س ضس.  



 

 پیص ًَیس اطالػات فزدی  -1فزم ضوارُ 

 * ٛبٕ پسض: -3 * ٛبٕ ذبٛٞازُی: -2 * ٛبٕ: -1

 * رٜسیت:- 4

      ٙظ ٗطز 

 * ض٘بضٟ ٗٔی: -6 * ض٘بضٟ ضٜبسٜب٠ٗ: - 5

          
 

 تبضید تٞٓس:* -7

 ضٝظ           ٗبٟ                 سبّ     

        3 1 
 

 * ٗحْ تٞٓس: -1

 

 : *ٝضؼیت تب١ْ -9

 

 * تبثؼیت: -2 زیٚ:-10

 ٝضؼیت تحػیٔی:*-12

 آٗٞظ زاٛص 

 ٞزاٛطز 

 ْكبضؽ آتحػی         

 ْػسٕ اضتـبّ ث٠ تحػی 

 ٗوغغ تحػیٔی: *آذطیٚ -13

 اثتسایی                        ٟپبیبٙ زٝض

 ضا١ٜ٘بیی

               ٖٔزیپ          ٖٔكٞم زیپ   

        ًبضضٜبسی                ًبضضٜبسی

 اضضس

      زًتطی                  

 ضضت٠ تحػیٔی: -14

 

                :آذطیٚ ٗوغغ تحػیٔی ٗؼسّ -16 : ُطایص-15
  

 اضتـبّ: *ٝضؼیت -18 ٝضؼیت ٛظبٕ ٝظیل٠: *-17

  هجالً ضبؿْ)ثی٠٘ ثیٌبضی( ثیٌبض 

  ًٞبضر         ْضبؿ  ٞزاٛطز 

  زاٛص آٗٞظ    سطثبظ ذب٠ٛ زاض 

 ٗحْ اضتـبّ:-19

 

 ٝضؼیت ایخبضُطی:-20

                ذییبٛٞازٟ ضیی٢سا  ٟذییبٛٞاز

 ربٛجبظاٙ

            ٙذبٛٞازٟ آظازُب ظٜٗسٟ    ض 

 ػضٞیت زض ثسیذ: -21

               ّكؼب ػبزی 

 

 ٝضؼیت رس٘بٛی:*-22

            ٖٓسب                                 ثی٘بض هٔجی 

 تٞاٙ ش١ٜی ًٖ          

 

 ًس پستی زٟ ضه٘ی: *-23

          
 

 ض٘بضٟ تٔلٚ حبثت : *-24

 ض٘بضٟ تٔلٚ:

 

 پیص ض٘بضٟ:

  ض٘بضٟ تٔلٚ ١٘طاٟ:*-25

 

 آٌتطٝٛیي:پست -26

 آزضس ٗحْ سٌٞٛت: * -27

  استبٙ :                            ض٢طستبٙ:                                  ض٢ط :                                   ذیبثبٙ :

 ًٞچ٠:                             پالى :

 كطاذٞاٛی كبیْ تػٞیط ٗتوبضی: *                                 -28
Browse 

   

 



 

 

 

 

 

 پیص ًَیس اطالػات دٍرُ اًتخاتی -2ضوارُ  فزم

 ٗؼطكی ضسٟ اظ:*-29

     ثی٠٘ ثیٌبضی         آٗٞظش ٝ پطٝضش           ٟزاٛطِب 

   ً٘یت٠ اٗساز            ثسیذ                          اغٜبف 

  غٜبیغ                    آظاز                          ٛبٕ:              سبیط 

ٛبٕ ٗطًع آٗٞظضیی /آٗٞظضیِبٟ ٗحیْ    -32 ٛبٕ ض٢طستبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: -31 ٛبٕ استبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: *-30

 ثطُعاضی زٝضٟ: *

 آٗٞظضی: *ًس زٝضٟ  -35 ٛبٕ ُطٟٝ آٗٞظضی:  -34 ٛبٕ ذٞض٠ آٗٞظضی:  -33

 ثبضٖ  ٛ٘ی         ثبضٖ  ٗی                      ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی -36

  

 

 

 یا آهَسضگاُ ّای آساد ًوًَِ تزگِ هؼزفی هتقاضی تِ هزکش -3فزم ضوارُ 

ٗطیرع ضیسٟ ثیب    ٗوتضی است زض ظٗیبٙ   ٗتوبضی ٗحتطٕ: ٗطاحْ حجت ٛبٕ ض٘ب ثب ٗٞكویت ث٠ ضطح شیْ غٞضت پصیطكت.

ٗسضى تحػیٔی، ًبضت پبیبٙ ذسٗت )زض غٞضت ٝرٞز( ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت )ثی٠   ًبضت ٗٔی، ١٘طاٟ زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ،

ث٠ آزضس ٜٗسضد  آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز یب ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای زٝضٟ ١بی سغح زضر٠ یي( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی

 زض ایٚ ثط٠ُ ٗطارؼ٠ ٛ٘بییس.

 ػٌس

 ٗتوبضی

 ٛبٕ: ض٘بضٟ پطٝٛسٟ:

 ض٘بضٟ ٗٔی: ٛبٕ پسض: ٛبٕ ذبٛٞازُی:

 تبضید ضطٝع زٝضٟ: ٛبٕ زٝضٟ آٗٞظضی: ًس زٝضٟ آٗٞظضی:

 تبضید آظٗٞٙ پبیبٙ زٝضٟ: ٛٞثت آٗٞظضی: تبضید ذبت٠٘ زٝضٟ:

 ض٘بضٟ ت٘بس ٗتوبضی: ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضكب١ی:

 آظاز:ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی/ آٗٞظضِبٟ 

 ضٝظ:                           ٗٞضخ:                 سبػت:
 آزضس ٗحْ سٌٞٛت ٗتوبضی:

 :ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟآزضس 

 آزضس ٝة سبیت ٗطًع آٗٞظضی/آٗٞظضِبٟ آظاز:                                                   ض٘بضٟ ت٘بس:



 

 ّای دیگز استاىهؼزفی هتقاضی غیز تَهی اس  -4فزم ضوارُ 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. ىحزفِ ای استا تِ : ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ

 حزفِ ای استاى................... ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ اس:

 هَضَع: هؼزفی هتقاضی جْت ضزکت در دٍرُ 

 

 سالم ػلیکن

 ......... تا ػٌایت تِ تقاضای آقای / خاًن ................................. فزسًذ........................ تا ضوارُ پزًٍذُ ..............  ،احتزاهاً     

................................. جْت ضزکت در دٍرُ آهَسضی .................................................... تا کذ................ در هزکش .............

آى استاى، خَاّطوٌذ است تا تَجِ تِ ػذم اجزای دٍرُ هذکَر در ایي استاى ، دستَر فزهاییذ ّوکاری السم جْت پذیزش ٍ 

 استفادُ ًاهثزدُ اس اهکاًات ضثاًِ رٍسی هثذٍل فزهایٌذ.

 

 

 فٌی ٍ حزفِ ای استاى .....................هذیز کل آهَسش                                              

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:



کد دوره شروع دوره پایان دوره شهرستان نام مرکز نوع دوره جنسیت نوبت آموزشی ظرفیت نام دوره پیشنیاز حداقل تحصیالت تعداد کارآموز ثبت نام شده

2974072 13980724 13990227 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان ثابت تخصصی کشاورزی مرد یکسره 14 ندارد *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ  پایان دوره راهنمایی 13

2928927 13980609 13981024 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان (حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی  زن یکسره 16 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  20

2945590 13980701 13981105 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد (حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی  زن یکسره 20 نازک دوز زنانه ندارد پایان دوره راهنمایی 22

2991008 13980822 13981019 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان (حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی  زن صبح 16 عروسک دوز مقدماتی ندارد پایان دوره ابتدایی 18

3024921 13980920 13981005 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان (حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی  مرد صبح 20 کارگر عمومی ساختمان ندارد  پایان دوره ابتدایی  0

3024928 13980920 13981015 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان (حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی  مرد عصر 20 کارگر عمومی ساختمان ندارد  پایان دوره ابتدایی  0

2883421 13980425 13981002 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد عصر 17 ندارد *2برقکار ساختمان درجه  پایان دوره راهنمایی 19

2952782 13980707 13981128 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه سیار شهری زن عصر 14 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  14

2955616 13980708 13981226 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه سیار شهری زن یکسره 15 میناکار نقاشی ندارد پایان دوره راهنمایی 16

2963019 13980716 13981021 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه سیار شهری زن یکسره 19 دوزنده کیف چرمی با دست ندارد پایان دوره ابتدایی 18

2964429 13980724 13981012 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه سیار شهری مرد صبح 14 جوشکار گاز محافظ ارگون   پایان دوره راهنمایی *2جوشکار گاز درجه  13

2967795 13980722 13990318 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 20

2972622 13980822 13981004 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه سیار شهری مرد یکسره 14 سرویسکار خودرو  ندارد پایان دوره راهنمایی 7

2976540 13980727 13990229 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 ندارد *2تعمیرکار برق خودرو درجه  پایان دوره  راهنمایی 19

2976552 13980727 13990231 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 ندارد *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ  پایان دوره راهنمایی 13

2977601 13980728 13990429 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی  ندارد پایان دوره راهنمایی 19

2977608 13980728 13990513 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 (کار و دانش)تعمیرکار ابگرمکن دیواری  ندارد پایان دوره راهنمایی 19

2977619 13980728 13990414 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 20 (کار و دانش)تعمیرکار کولر ابی  ندارد پایان دوره راهنمایی 19

2977893 13980728 13990206 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن عصر 14 سازنده کمربند چرمی ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه  9

2977901 13980728 13990310 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن صبح 14 حکاک چرم ندارد پایان دوره راهنمایی 9

2978338 13980729 13981129 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن صبح 14 دوزنده زیراندازهای چرمی ندارد پایان دوره راهنمایی 9

2978375 13980729 13990304 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن یکسره 14 دوزنده کیف چرمی با دست ندارد پایان دوره ابتدایی 9

2978508 13980910 13981204 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه سیار شهری زن یکسره 17 خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  17

2983307 13980806 13981023 بروجن کارگاه سیار شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن عصر 12 قالب باف چرم و جیر ندارد پایان دوره اول متوسطه 10

2988358 13980811 13981210 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 15 Autocadنقشه کش ساختمان با  نقشه کش عمومی ساختمان دیپلم 11

3009875 13980906 13981210 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 18 TVTO VT LEVEL IIبازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی ندارد فوق دیپلم فنی 0

3009896 13980906 13990125 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 18 (کار و دانش( )E3 ) SMAWجوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3009917 13980906 13981228 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 22 (کار و دانش( )E6 ) SMAWجوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی  E 3 پایان دوره راهنمایی 0

3010087 13980906 13981124 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد صبح 18 (اجرای ارتینگ)نصب سیستم زمین حفاظتی  2برقکار صنعتی درجه  دیپلم 0

3010122 13980906 13990214 فارسان (مرکز بابا حیدر)(برادران)شعبه شهری شماره یک مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد عصر 13 (کار و دانش)کاربر رایانه  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3010343 13980906 13990229 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری مرد یکسره 18 *مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3013286 13980910 13990327 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری زن صبح 15 خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

3015423 13980912 13981113 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه سیار شهری زن یکسره 12 پرورش دهنده قارچ دکمه ای - (پایان دوره راهنمایی )پایان دوره اول متوسطه  2

3020582 13980917 13981225 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه سیار شهری زن یکسره 14 نقاشی روی چرم ندارد پایان دوره راهنمایی 2

3021819 13981003 13990230 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن عصر 9 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی آماده سازی و دوخت چرم پایان دوره راهنمایی 9

3022056 13980918 13990125 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه سیار شهری زن یکسره 14 کاربر گیاهان دارویی ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  3

3022164 13980930 13981214 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه سیار شهری مرد عصر 14 (سطح کامل)KABکارافرینی با رویکرد  ندارد پایان دوره اول متوسطه 0

3022500 13980918 13990223 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه سیار شهری مرد صبح 10 (کار و دانش)کاربر رایانه  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3028082 13980924 13981023 بروجن کارگاه سیار شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن عصر 20 تولید کننده تراریوم ندارد پایان دوره راهنمائی 0

3028106 13981009 13981215 بروجن کارگاه سیار شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن یکسره 17 (فرشینه  )بافنده شبه قالی  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3028420 13980924 13981222 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه سیار شهری زن صبح 20 سازنده تزئینات چوبی از بازیافت ها ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

3029409 13980925 13990116 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه سیار شهری زن صبح 12 (برزیلی )گلدوز سه بعدی  ندارد  (راهنمایی)پایان دوره متوسطه اول  0

3029590 13981014 13981213 بروجن کارگاه سیار شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن یکسره 17 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

2921233 13980529 13981018 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 14 فرزکار CNCفرز کار  پایان دوره راهنمایی 15

2932169 13980611 13981014 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن عصر 15 روبان دوزی ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 16

2935191 13980615 13981120 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 برقکار صنعتی  ندارد سوم راهنمایی 15

2937186 13980617 13981005 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 تراشکار CNCتراشکار  پایان دوره راهنمایی 12

2939147 13980721 13981205 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده ندارد پایان دوره راهنمایی 13

2948322 13980808 13981101 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری زن یکسره 12 سرمه دوز ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 10

2948779 13980631 13981126 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری زن صبح 13 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  14

2950449 13980703 13981203 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 تراشکار  ندارد پایان دوره راهنمایی 7

2950724 13980725 13981228 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 برقکار صنعتی  ندارد سوم راهنمایی 0

2956584 13980708 13981007 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده ندارد پایان دوره راهنمایی 17

2956620 13980713 13981224 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 (کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه  ندارد راهنمایی 12

2957677 13980711 13981004 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 تعمیرکاربرق خودرو ندارد پایان راهنمایی 14

2960334 13980713 13981024 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن عصر 15 کاموا ،کوبلن وشماره دوزی ندارد پایان دوره راهنمایی 15

2960674 13980718 13981002 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 زعفران کار ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 14

2961485 13980718 13981024 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 پرورش دهنده زنبور عسل ندارد پایان دوره اول متوسطه  17

2963493 13980714 13981220 بروجن کارگاه ثابت شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن یکسره 14 پرده دوز ندارد پایان دوره راهنمایی 15

2965848 13980728 13981026 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 14 پرورش دهنده گیاهان دارویی ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  16

2966317 13980717 13981215 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  ندارد پایان دوره راهنمایی 9

2966944 13980724 13981207 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 11

2968311 13980720 13990206 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 12

2969149 13980724 13990207 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد صبح 16 SMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند  ندارد پایان دوره راهنمایی 15

2969188 13980720 13990222 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد عصر 16 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری پنجم ابتدایی سال سابقه5کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری یا  15

2969240 13980723 13990321 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد صبح 18 SMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند  SMAWجوشکاری سازه های فوالدی با فرایند  پایان دوره راهنمایی 16

2969252 13980723 13990320 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد عصر 18 TVTO VT LEVEL IIبازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی ندارد فوق دیپلم فنی 16

2969769 13980721 13981021 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 (ms)تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران  ندارد فوق دیپلم کامپیوتر 15

2969809 13980725 13990225 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجه پایان دوره ابتدایی 14

2969895 13980721 13990230 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی  ندارد پایان دوره راهنمایی 20

عنوان دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی و شعب شهری استان - 2 و 1جدول شماره 



2970111 13980723 13990218 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 2لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه *1لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه  پایان دوره راهنمایی 13

2970200 13980721 13990224 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 *تعمیرکار مشعل گازی  ندارد پایان دوره راهنمایی 13

2972474 13980723 13981215 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 امنیتی و ارتباطی- عیب یاب سیستم های حفاظتی نصاب و ندارد دیپلم 14

2972481 13980821 13981225 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 امنیتی و ارتباطی- عیب یاب سیستم های حفاظتی نصاب و ندارد دیپلم 20

2972614 13980805 13981126 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری ندارد پایان دوره راهنمایی 17

2972964 13980727 13981102 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری زن یکسره 14 کاربر گیاهان دارویی ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  10

2973089 13980725 13990303 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 19 SMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند  ندارد پایان دوره راهنمایی 21

2974016 13980724 13990301 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 18 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 13

2974048 13980724 13981221 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی   ندارد پایان راهنمایی 11

2975187 13980813 13990222 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 16 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی ندارد پایان دوره راهنمایی 17

2975198 13980813 13990227 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 15 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی ندارد پایان دوره راهنمایی 15

2975930 13980825 13981029 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری زن یکسره 16 مانتو دوز نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  15

2975960 13980727 13981014 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 15 SMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند  ندارد پایان دوره راهنمایی 17

2975968 13980805 13990319 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 10

2975983 13980727 13990313 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 ندارد *2تعمیرکار برق خودرو درجه  پایان دوره  راهنمایی 10

2975998 13980727 13990310 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 ندارد *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ  پایان دوره راهنمایی 10

2976335 13980727 13981023 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 سازنده تزئینات چوبی از بازیافت ها ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  14

2976366 13980727 13981120 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 تعمیرکاربرق خودرو ندارد پایان راهنمایی 17

2977868 13980805 13990230 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 20 ندارد *2تعمیرکار برق خودرو درجه  پایان دوره  راهنمایی 19

2978455 13980729 13990231 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 (کار و دانش)تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری  ندارد پایان دوره راهنمایی 5

2978460 13980729 13990230 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 لوله کش سیستم کف گرمایی ندارد  پایان دوره راهنمایی 8

2978463 13980801 13990307 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت ندارد  پایان دوره راهنمایی 8

2980870 13980801 13981023 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 15 (جلوبندی ساز)تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک  2تعمیرکاراتومبیلهای سواری درجه  دیپلم 12

2981852 13980806 13990130 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه ثابت شهری زن عصر 8 *سری دوز سرویس خواب  ندارد پایان دوره راهنمایی 8

2982611 13980805 13981026 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن عصر 14 طباخ آبزیان ندارد پایان دوره راهنمایی 14

2983198 13980805 13981102 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه  پایان دوره  راهنمایی 16

2983212 13980805 13981028 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه  پایان دوره  راهنمایی 14

2985721 13980807 13990230 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ  پایان دوره راهنمایی 14

2985780 13980815 13990217 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد ندارد ندارد 13

2986254 13980808 13981024 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 (خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)برقکار صنعتی پروژه  ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  16

2986256 13980808 13981010 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 14 (اجرای ارتینگ)نصب سیستم زمین حفاظتی  2برقکار صنعتی درجه  دیپلم 16

2987004 13980813 13981116 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه ثابت شهری زن یکسره 14 بافنده پوشاک دومیل ندارد پایان دوره راهنمایی)پایان دوره متوسطه اول  17

2987687 13980809 13981204 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 تعمیرکاربرق خودرو ندارد پایان راهنمایی 10

2988177 13980811 13990223 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 12 (کار و دانش)تعمیرکار ابگرمکن دیواری  ندارد پایان دوره راهنمایی 8

2988183 13980811 13981010 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 12 (PUSH FIT)لوله کشی فاضالب نصب فشاری  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

2988200 13981011 13981101 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 12 ندارد PEXلوله کشی لوله های پلی اتیلن تک الیه  پایان دوره راهنمایی  7

2988917 13980818 13990229 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  پایان دوره  راهنمایی 0

2988936 13980811 13981124 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه ثابت شهری مرد صبح 12 (کار و دانش)تعمیرکار کولر ابی  ندارد پایان دوره راهنمایی 8

2989444 13980813 13990214 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 16 ندارد *2تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه  پایان دوره  راهنمایی 17

2990600 13980815 13990306 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 16 SMAWجوشکار لوله های فوالدی با فرایند SMAWجوشکار مخازن فوالدی با فرایند  پایان دوره راهنمایی 0

2990621 13980815 13990231 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 16 SMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند  SMAWجوشکاری سازه های فوالدی با فرایند  پایان دوره راهنمایی 0

2990652 13980815 13990301 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد عصر 16 TVTO VT LEVEL IIبازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی ندارد فوق دیپلم فنی 0

2990667 13980815 13990224 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 19 ندارد *2تعمیرکار برق خودرو درجه  پایان دوره  راهنمایی 4

2990835 13980827 13981114 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 پالس باف ندارد پایان دوره راهنمایی 0

2990909 13980815 13990228 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد عصر 12 *مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

2990948 13980815 13990224 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد عصر 12 (اجرای ارتینگ)نصب سیستم زمین حفاظتی  2برقکار صنعتی درجه  دیپلم 0

2991328 13980815 13990214 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 17 پایان دوره راهنمایی *2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  *1لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  0

2991347 13980815 13990225 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 17 آشنایی با سیستم های لوله کشی آبرسانی و بهداشتی (تلفیقی)لوله کش لوله های پلیمری پایان دوره راهنمایی 0

2993493 13980818 13981029 فارسان شعبه شهری شماره دو مرکز فارسان-مرکز خواهران فارسان کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 روبان دوزی ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 16

2994639 13980912 13990325 شهر کرد مرکز برادران شهرکرد1شعبه شهری شماره -مرکز سورشجان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 8 *طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال   ندارد دیپلم 0

2997470 13980822 13981130 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری زن یکسره 12 طراح و مجری تراریوم ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  10

2999044 13980904 13981014 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری زن یکسره 12 تولیدکننده ترشیجات و شور ندارد دیپلم 15

2999066 13980825 13981009 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 12 (IMS)طراحی سیستم یکپارچه مدیریت ممیزی داخلی -مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کارشناسی مدیریت یا صنایع 12

2999973 13980826 13981014 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 TVTO VT LEVEL IIبازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی ندارد فوق دیپلم فنی 6

3000974 13980905 13990116 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 ندارد *2 درجه PLCکارور  دیپلم 1

3001001 13980906 13981228 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 *سازنده و نصاب اب گرمکن خورشیدی  ندارد پایان دوره راهنمایی 7

3001143 13980906 13981114 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی دیپلم 14

3002220 13980828 13981117 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه ثابت شهری زن یکسره 14 پرورش دهنده زنبور عسل ندارد پایان دوره اول متوسطه  10

3002619 13980828 13990310 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 15 ندارد ندارد ندارد 15

3003969 13980905 13981030 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد صبح 18 ندارد با دستورات پایهLOGOبرنامه نویسی رله برنامه پذیر  پایان دوره راهنمایی 4

3004466 13980912 13981028 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 (بهداشت ایمنی و محیط زیست)HSEافسر ندارد دیپلم 13

3004986 13980909 13981102 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 14 ندارد (MT)آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی  دیپلم فنی یا ریاضی 12

3005639 13980902 13981107 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی ندارد پایان دوره متوسطه اول 15

3005763 13980902 13990117 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 SMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند  ندارد پایان دوره راهنمایی 3

3005797 13980902 13981110 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 عروسک دوز مقدماتی ندارد پایان دوره ابتدایی 11

3005913 13981015 13981117 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 14 smawجوشکاری دستی با فرایند  ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

3008862 13980912 13981113 بروجن کارگاه ثابت شهری مرکز بروجن2شعبه شهری شماره -مرکز خواهران بروجن زن یکسره 14 پرورش دهنده قارچ دکمه ای - (پایان دوره راهنمایی )پایان دوره اول متوسطه  0

3008888 13980905 13981129 فارسان شعبه شهری شماره دو فارسان-مرکز خواهران فارسان کارگاه ثابت شهری زن عصر 14 دوزنده کیف پارچه ای ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  13

3008898 13980906 13981201 فارسان بابا حیدر-  مرکز  فارسان1شعبه شهری شماره  کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 سری دوزسرویس خواب ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  12

3009992 13980906 13981204 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 SMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند  SMAWجوشکاری سازه های فوالدی با فرایند  پایان دوره راهنمایی 15

3010025 13980906 13981014 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد صبح 12 AVRطراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده  ندارد کاردانی 13

3010306 13980906 13990222 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 13 ندارد *2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  پایان دوره راهنمایی 0



3011142 13980911 13981129 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 کاربر اتوماسیون اداری ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه  0

3011148 13980909 13981017 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 7 (خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)(smaw)جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3011313 13980909 13981001 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد عصر 13 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی دیپلم 13

3011598 13980909 13981220 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 ندارد ندارد ندارد 9

3011757 13980909 13981201 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 14 دوزنده کیف پارچه ای ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  16

3011916 13980909 13981004 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 hse-msمسئول پیاده سازی سامانه مدیریت  ندارد فوق دیپلم با گرایش ایمنی و بهداشت 2

3013308 13980910 13981002 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه ثابت شهری زن عصر 2 ندارد ندارد ندارد 0

3014024 13980911 13981226 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 13 SMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند  SMAWجوشکاری سازه های فوالدی با فرایند  پایان دوره راهنمایی 12

3014865 13980917 13981207 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 ندارد ندارد ندارد 0

3014915 13980912 13990116 فارسان شعبه شهری شماره دو فارسان-مرکز خواهران فارسان کارگاه ثابت شهری زن عصر 14 (برزیلی )گلدوز سه بعدی  ندارد  (راهنمایی)پایان دوره متوسطه اول  0

3017159 13980913 13981207 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 16 ندارد ندارد ندارد 2

3017201 13980913 13981201 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن صبح 15 ندارد ندارد ندارد 16

3019254 13980916 13981225 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 17 لوله کش سیستم کف گرمایی ندارد  پایان دوره راهنمایی 0

3023957 13980919 13990206 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت ندارد  پایان دوره راهنمایی 0

3028500 13980924 13981226 شهر کرد (خواهران)مرکز شماره ده شهرکرد کارگاه ثابت شهری زن عصر 15 AUTO CADکارور  کاربر عمومی رایانه/فوق دیپلم بجز کامپیوتر 2 فوق دیپلم کامپیوتر ،نقشه کشی، عمران یا معماری

3028607 13981029 13981108 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه ثابت شهری مرد یکسره 12 ندارد ندارد ندارد 0

3029042 13980924 13981211 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان کارگاه ثابت شهری مرد صبح 14 تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه ندارد دیپلم 13



کد دوره شروع دوره پایان دوره شهرستان نام مرکز نوع دوره جنسیت نوبت آموزشی ظرفیت نام دوره پیشنیاز حداقل تحصیالت تعداد کارآموز ثبت نام شده

2932091 13980612 13981010 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه عشایری زن عصر 16 نازک دوز زنانه ندارد پایان دوره راهنمایی 19

2988809 13980820 13990214 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری زن یکسره 9 (کار و دانش)الگو ساز و برشکار لباس زنانه 2نازک دوز زنانه درجه  پایان دوره راهنمایی 7

2988926 13980819 13990117 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری مرد یکسره 8 (کار و دانش)تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری ندارد پایان دوره راهنمایی 0

2991419 13980830 13981028 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری مرد صبح 12 ICDLکاربر  ندارد پایان دوره راهنمایی 15

2994312 13980820 13990201 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری زن یکسره 8 *2نازک دوز زنانه درجه  ندارد پایان دوره راهنمایی 8

3010692 13980918 13981112 بروجن خواهران- شعبه شهری شماره دو مرکز بروجن کارگاه عشایری زن یکسره 14 پرورش دهنده قارچ دکمه ای - (پایان دوره راهنمایی )پایان دوره اول متوسطه  0

3012383 13981202 13990224 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه عشایری زن یکسره 18 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  18

3013192 13980910 13981016 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه عشایری زن یکسره 20 (کار و دانش) 2سرمه دوز درجه  ندارد پایان دوره راهنمایی 24

3016427 13980913 13981012 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری زن عصر 17 (کار و دانش)قالی باف تابلویی  (کار و دانش) 2قالی باف درجه  پایان دروه راهنمایی 20

3022549 13980918 13981116 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری مرد صبح 12 ICDLکاربر  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3022554 13980918 13981115 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری زن عصر 15 ICDLکاربر  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3023940 13980919 13981210 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه عشایری زن صبح 15 الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

2889751 13980515 13981015 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه روستا زن عصر 14 مانتو دوز نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  13

2917979 13980610 13981105 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه روستا زن عصر 14 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  17

2946161 13980802 13981102 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه روستا زن یکسره 10 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  10

2948757 13980631 13981210 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه روستا زن صبح 16 گلیم باف ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  15

2954108 13980711 13981010 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه روستا زن یکسره 15 مانتو دوز نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  15

2972850 13980815 13981023 شهر کرد (دومنظوره)مرکز شماره هفت هفشجان کارگاه روستا زن صبح 16 مانتو دوز نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  16

2975051 13980727 13981222 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه روستا زن صبح 12 تولیدکننده ترشیجات و شور ندارد دیپلم 15

2988746 13980823 13981103 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه روستا زن صبح 14 سری دوزسرویس خواب ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  15

2988758 13980821 13981030 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا زن صبح 12 زعفران کار ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 13

2988784 13980811 13981024 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا زن صبح 15 زعفران کار ندارد (پایان دوره راهنمایی)پایان دوره اول متوسطه 15

2988946 13980818 13990130 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا مرد عصر 13 *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی  ندارد پایان دوره راهنمایی 8

2988956 13980818 13990224 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا مرد عصر 12 (کار و دانش)تعمیرکار ابگرمکن دیواری  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

2990826 13980818 13990204 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا مرد یکسره 15 ندارد *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ  پایان دوره راهنمایی 13

2991398 13980818 13981121 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا زن عصر 12 مانتو دوز نازک دوز زنانه (راهنمایی)پایان متوسطه اول  13

2993560 13980818 13990131 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه روستا مرد یکسره 15 ندارد *2تعمیرکار برق خودرو درجه  پایان دوره  راهنمایی 0

3010312 13980906 13980930 سامان (دومنظوره)مرکز شماره پنج سامان کارگاه روستا زن عصر 17 (سطح مقدماتی)KABکارآفرینی با رویکرد  ندارد پایان دوره اول متوسطه 14

3013209 13980910 13981011 لردگان فالرد- شعبه شهری شماره یک مرکز شماره لردگان کارگاه روستا زن عصر 20 (فرشینه  )بافنده شبه قالی  ندارد پایان دوره راهنمایی 20

3013748 13980921 13981128 شهر کرد شعبه شهری شماره یک شهرکرد- مرکز سورشجان کارگاه روستا زن یکسره 14 کاربر گیاهان دارویی ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  7

3017214 13980916 13981124 کیار (دومنظوره)مرکز شماره نه شلمزار کارگاه روستا زن یکسره 16 (کار و دانش) 2سرمه دوز درجه  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3020235 13980917 13981029 اردل (دومنظوره)مرکز شماره سه اردل کارگاه روستا مرد یکسره 18 ICDLکاربر  ندارد پایان دوره راهنمایی 0

3021713 13980918 13981204 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه روستا مرد یکسره 14 Autocadنقشه کش ساختمان با  نقشه کش عمومی ساختمان دیپلم 11

3030681 13980926 13981107 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه روستا مرد عصر 18 سرویسکار خودرو  ندارد پایان دوره راهنمایی 14

3031109 13980926 13981213 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان کارگاه روستا زن عصر 20 دوزنده کیف با چرم مصنوعی ندارد پایان دوره اول متوسطه 0

عنوان دوره های آموزشی روستایی و عشایری استان  - 3جدول شماره 



کد دوره شروع دوره پایان دوره شهرستان نام مرکز نوع دوره جنسیت نوبت آموزشی ظرفیت نام دوره پیشنیاز حداقل تحصیالت تعداد کارآموز ثبت نام شده

2874391 13980416 13981110 کوهرنگ (دومنظوره)مرکز شماره هشت کوهرنگ کارگاه آموزشی- پادگان  مرد صبح 15 برقکار ساختمان ندارد پایان دوره راهنمایی 15

3027975 13980924 13980930 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه آموزشی- پادگان  مرد عصر 14 کارگر عمومی برقکار ساختمان  ندارد پنجم ابتدایی  17

2985606 13980809 13981018 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد یکسره 17 مشبک کار ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  21

2985729 13980815 13981128 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد عصر 17 (گره متقارن)قالیباف ترکی  ندارد پایان دوره ابتدایی 20

2992806 13980910 13981029 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد عصر 20 (ویژه برقکاران تجربی)سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ندارد پایان سوم راهنمایی 0

3010672 13980909 13981110 بروجن (برادران)مرکز شماره دو  بروجن کارگاه زندان مرد یکسره 14 سرویسکار خودرو  ندارد پایان دوره راهنمایی 14

3019358 13981019 13990118 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد یکسره 18 کارور چاپ قلمکار پارچه ندارد پنجم ابتدایی 20

3026692 13980923 13981203 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد یکسره 18 مشبک کار ندارد (راهنمایی)پایان متوسطه اول  0

3030185 13981011 13981018 شهر کرد (برادران)مرکز شماره یک شهرکرد کارگاه زندان مرد صبح 18 کارگر عمومی کاشی کار  ندارد پنجم ابتدایی  20

عنوان دوره های آموزشی در پادگان های استان- 4جدول شماره 



کد دوره شروع دوره پایان دوره شهرستان نام مرکز نوع دوره جنسیت نوبت آموزشی ظرفیت نام دوره پیشنیاز حداقل تحصیالت تعداد کارآموز ثبت نام شده

2998806 13980825 13981008 فارسان (برادران)مرکز شماره شش فارسان ضمن کار- کارگاه صنایع  مرد صبح 30 مأمور فنی خدمات مشترکین برق ندارد دیپلم 23

3026840 13980923 13981003 لردگان (برادران)مرکز شماره چهار لردگان ضمن کار- کارگاه صنایع  مرد عصر 20 احداث،تعمیر،سرویس ونگهداری شبکه کابل خود نگهدار فن ورز شبکه هوایی برق دیپلم برق 0

عنوان دوره های آموزشی در صنایع و اصناف استان - 5جدول شماره 



جُت دریافت اطالػات ديرٌ َای آمًزشی آمًزشگاٌ َای آزاد فىی ي حرفٍ ای می تًاویذ 

عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان- 7جدول شماره 

.بٍ پرتال جامغ سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر، قسمت ثبت وام در ديرٌ َای آمًزشی مراجؼٍ ومائیذ

.َمچىیه از لیىک زیر با اوتخاب استان، وًع محل آمًزش ي جستجً می تًاویذ اطالػات مًرد وظر را مشاَذٌ ومائیذ

http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student

http://portaltvto.com/

http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student
http://portaltvto.com/


آدرستلفهوًع پذیزش کارآمًسوام مزکشردیف

تلًار اوقالب جىة َالل احمر مرکس آمًزش ضمارٌ یک ضُرکرد-ضُرکرد32220810-038ترادرانمرکس ضمارٌ یک ضُرکرد1

خیاتان ضُیذ استکی- تلًار اوقالب - ضُر سًرضجان - ضُرستان ضُرکرد 33442899-038دي مىظًرٌ(ضعثٍ ضُری ضمارٌ یک مرکس ضمارٌ یک ضُرکرد)مرکسسًرضجان 2

جادٌ صادقیٍ- ضُر تريجه - ضُرستان تريجه 34228300-038ترادرانمرکس ضمارٌ دي تريجه3

جىة آرامستان- خیاتان ضُیذ اقا تاتا - ضُر وقىٍ - ضُرستان تريجه 38334266113خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ یک مرکس ضمارٌ دي تريجه)مرکس وقىٍ 5

جادٌ صادقیٍ- ضُر تريجه - ضُرستان تريجه 34236320-038خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ دي مرکس ضمارٌ دي تريجه)مرکس ضمارٌ یازدٌ خًاَران تريجه  4

34343222-038دي مىظًرٌمرکس ضمارٌ سٍ اردل6
مرکس آمًزش فىی حرفٍ ای - میذان سٍ ضیر- ضُراردل- ضُرستان اردل 

ضُرستان اردل

34342800-038خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ یک مرکس ضمارٌ سٍ اردل)مرکس خًاَران اردل 7
مرکس آمًزش فىی حرفٍ ای -میذان سٍ ضیر- ضُر اردل - ضُرستان اردل 

ضُرستان اردل

34440399-038ترادرانمرکسضمارٌ چُار لردگان8
-  جىة قطة صىعتی- ضُرک فجر- ضُر لردگان - ضُرستان لردگان 

مرکس آمًزش فىی حرفٍ ای ضُرستان لردگان

ضُرک امام خمیىی- ضُرمالخلیفٍ - ضُرستان لردگان 34485190-038ترادران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ یک مرکس ضمارٌ چُار لردگان)مرکسفالرد 10

34449933-038خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ دي مرکس ضمارٌ چُارلردگان)مرکس ضمارٌ ديازدٌ خًاَران لردگان 9
- ضُرک فجر - قطة صىعتی- ضُر لردگان - ضُرستان لردگان 

مرکسخًاَران

جىة ادارٌ گاز- خیاتان ضُذا - ضُر سامان - ضُرستان سامان33520706-038دي مىظًرٌمرکس ضمارٌ پىج سامان11

خیاتان محرم- خیاتان َالل احمر - ضُر فارسان- ضُرستان فارسان 91-33221690-038ترادرانمرکس ضمارٌ ضص فارسان12

ريتريی ضُرداری- تلًار امام - ضُر تاتاحیذر - ضُرستان فارسان 33272549-038خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ یک مرکس ضمارٌ ضص فارسان)مرکس خًاَران تاتاحیذر 13

33227900-038خًاَران(ضعثٍ ضُری ضمارٌ دي مرکس ضمارٌ ضص فارسان)مرکس خًاَران ضمارٌ سیسدٌ فارسان 14
تاالتر از َىرستان پسراوٍ - تلًار ضُذا - ضُر فارسان- ضُرستان فارسان 

جىة ادارٌ کار- تاَىر 

32570676-038دي مىظًرٌمرکس ضمارٌ َفت َفطجان15
جىة مذرسٍ فاطمٍ - تلًار ضُذا - ضُر َفطجان - ضُرستان ضُرکرد 

زَرا

دي مىظًرٌمرکس ضمارٌ َطت کًَروگ16
    038 -33622784      

038-33622785

مرکسآمًزش فىی ي - خیاتان امام رضا - ضُر چلگرد - ضُرستان کًَروگ

حرفٍ ای کًَروگ

جىة ترتیت تذوی- تلًار داوطگاٌ - ضُر ضلمسار- ضُرستان کیار32623864-038دي مىظًرٌمرکس ضمارٌ وٍ ضلمسار17

ايل جادٌ سامان- جىة َالل احمر - تلًار اوقالب - ضُرکرد32220812-038خًاَرانمرکس ضمارٌ دٌ خًاَران ضُرکرد18

معزفی مزاکش آمًسشی ديلتی فىی ي حزفٍ ای استان - 8جذيل شمارٌ 

ادارٌ کل آمًسش فىی ي حزفٍ ای استان چهارمحال ي بختیاری



آزضؼ ٚزّفٗ آٔٛظقٍاٜ ضقسٝ آٔٛظقیجٙؿیر٘اْ ٔٛؾؽ٘اْ آٔٛظقٍاٜضزیف

ٔطالثر ٚظیثاییظٖثطیا فسحیٞسی1ٝ
-جٙة تیٕٝ ذسٔاذ زضٔا٘ی-ذیاتاٖ ِٚیؼصط تاالزط اظ ؾٝ ضاٜ ؾیٕٙا زماطغ قطیؼسی  

2224484 زّفٗ  8816774849وسخؿسی-366خالن

2254906 زّف47ٗخالن  - 87وٛچٝ - ذیاتاٖ ؾؼسی غطتی -قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖفطیسٜ خٛض قٟطویتی ٘ظیط آ٘ا2

2250778تّٛاض ٔفسح ٘ثف خ ٘أجٛ     زّفٗ - قٟطوطز ٔطالثر ٚظیثاییظٖفاطٕٝ لٙثطیاٖؾساضٜ قة3

ٔطالثر ٚظیثاییظٖافؿا٘ٝ تٙی قطیفضٚ٘ان4
 -  8851815531وس خؿسی -طثمٝ ؾْٛ-(٘ٛض)ٔجسٕغ ؾؼیسی  -ذیاتاٖ أاْ-ؾأاٖ

03823523986زّفٗ

159ج- 20 ٚ 19تیٗ وٛچٝ - تّٛاض لسؼ - خ زرسی- قٟطوطز ٔطالثر ٚظیثاییظٖایطاٖ لاؾٕیؾطٔٝ قٟط5

3224170جٙة فطٚقٍاٜ جؼفط   زّفٗ- خ صاحة اِعٔاٖ - ؾٛضقجاٖ ٔطالثر ٚظیثاییظٌّٖكاز احٕسیٔػ6ٜ

ٔطالثر ٚظیثاییظٖظیثا ٞاقٕی٘یّٛفط7
-٘ثف ذیاتاٖ خیٛ٘س -ضٚتطٚی زضٔاٍ٘اٜ-ذیاتاٖ ؾؼسی غطتی-زضٚاظٜ ؾأاٖ  -قٟطوطز 

2242494 - 5 زّفٗ 8817683199وس خؿسی

2254387   زّف77ٗخالن-وٛچٝ ٘كاغ-      فّىٝ فطزٚؾیٔطالثر ٚظیثاییظّٖٔىی جاٖ ضئیؿیغعا8َ

ٔطالثر ٚظیثاییظٖقٟٙاظ ؾّطا٘یٌُ ؾطخ9
   -3334340  زّفٗ 8815889795وسخؿسی-25خالن -16ذیاتاٖ ِٔٛٛی وٛچٝ

3345082

ٔطالثر ٚظیثاییظٖقاٞسذر تٟكر آیٗصسف10

جٙة لطض اِحؿٙٝ ِٚی ػصط   -251تدالن -ذیاتاٖ قٟساء-ٔیساٖ ا٘مالب   –فطذكٟط 

  -    2424681                                        زّفٗ   8831837343   وسخؿسی

03822428786

2260910 زّفٗ  5خالن  - 1وٛچٝ - خ زرسی - قٟطوطز ٔطالثر ٚظیثاییٔطزحٕیس ضظا حفیظیآضیا11

2579626  زّفٗ  42ذیاتاٖ جٕاَ اِسیٗ اؾسآتازی   ن- ذیاتاٖ ِٚی ػصط- ٞفكجاٖ ٔطالثر ٚظیثاییظٖٟٔٙاظ ػثاؾیچٟط12ٜ

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان شُزکزد

رشته مزاقبت و سیبایی

معزفی آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای استان - 9جديل شمارٌ 



32250818زّفٗ -300خالن  - 81٘ثف وٛچٝ - ذیاتاٖ واقا٘ی - قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖالسؼ ذؿطٚیخطزیؿا13ٖ

ٔطالثر ٚظیثاییظٖؾٛزاتٝ اذٛذآضأیؽ14
   زّفٗ  8816833499وسخؿسی  -2خالن -47وٛچٝ –ذیاتاٖ ؾؼسی –قٟطوطز 

2252093

(ٔطذصی)(3344388خالن اَٚ    زّفٗ  - 12٘ثف وٛچٝ - ٔیساٖ ٔؼّٓ -قٟطوطز ٔطالثر ٚظیثاییظٖوثطی تالطیویا٘ا15

ٔطالثر ٚظیثاییظٖاوطْ ضظٛیٌّطیع16
  زّفٗ 8816897659وس خؿسی-خاؾاغ اتٛطاِثیاٖ -خ ّٔر-٘ثف ٔیساٖ ا٘مالب

2276892

ٔطالثر ٚظیثاییظٖفیطٚظٜ قٟاتیٌّٙٛـ17
     8815845334خىس خؿسی-10ٚ12تیٗ وٛچٝ -ذیاتاٖ قٟیس تٟكسی 

3337713-2225236زّفٗ

ٔطالثر ٚظیثاییظٖوثطی ؾّیٕیؾساض18ٜ
:   زّف2ٗجٙة ٔغاظٜ ٘اٖ ٚ ٕ٘ه ن - ضٚتطٚی ؾیٕٙا غسیط - ذیاتاٖ واقا٘ی - قٟطوطز

3336381-3339135

ٔطالثر ٚظیثاییظٖ٘طٌؽ ٔطزا٘ی خٛضآفطیٙا19
      8812977177وس خؿسی-22خالن-12وٛچٝ -تّٛاض آإظازٌاٖ -قٟط ویاٖ 

7220179زّفٗ
15٘ثف وٛچٝ - ذیاتاٖ أیٗ آظاز - قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖتسَٛ حؿیٙیؾیسیا20ْ

ؾاذسٕاٖ یّسا- ذیاتاٖ واقا٘ی  ذیاتاٖ ضجایی - قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖطیثٝ حیسضیؾیٕای ٔا٘سٌاض21

60خالن - 83وٛچٝ - زضٚاظٜ ؾأاٖ -قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖفاطٕٝ تٟاٌِّٛك22ٗ

ضٚتطٚی فعای ؾثع- ذیاتاٖ خاؾساضاٖ - قٟطوطز ٔطالثر ٚظیثاییٔعٖاِٟاْ أا٘یٔیٙاٞٛض23

03812221440تٗ تؿر اَٚ   - 70وٛچٝ- ذیاتاٖ واقا٘ی غطتی - قٟطوطزٔطالثر ٚظیثاییظٖغاِٝ صِٛسی٘ؿیٓ 24ٛ٘

٘ثف وٛچٝ لائٓ- اتسسای تّٛاض ِٚی ػصط - ؾأاٖ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖظٞطا صفاییآیٙاظ25

ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖفاطٕٝ ؾطِىیاٖٚیؽ26
   زّفٗ  8816833499وسخؿسی  -2خالن -47وٛچٝ –ذیاتاٖ ؾؼسی –قٟطوطز 

2252093

(ٔطذصی  ) 5ج  - 56ن - خ یاؾط - تّٛاض حافظ قٕاِی - قٟطوطز ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖ٘ؿطیٗ ػّی ظازٜٞیٛا27

2ج - 9ن - فطػی ٔاِه اقسط - خ اتٛضیحاٖ تیطٚ٘ی - ٔیطاتاز غطتی - قٟطوطز ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖؾا٘اظ ػثساِٟیإِٓا28

ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖؾؼیسٜ ػاِیدٛضآضاؾس29ٝ
جٙة ٟٔس - خاییٗ زط اظ آٔٛظقٍاٜ قٟیس احٕس ػاِی خٛض - ذیاتاٖ قٟساء - ؾٛضقجاٖ

09907105098وٛزن ٔٛػٛز   

32خالن - 55وٛچٝ- خ ؾؼسی غطتی - قٟطوطز ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖثطیا فسحیقؼثٝ ٞسی30ٝ

142خالن  - 2وحٛچٝ - ذیاتاٖ اصّی - ٚا٘اٖ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖذسیجٝ ضقیسیزط٘ٝ طال31

طثمٝ زْٚ- خاؾاغ صازلی - فّىٝ آتی - قٟطوطز ٔطالثر ٚ ظیثاییٔطزاوثط طاٞطی٘ؿُ جٛا32ٖ



26وٛچٝ - ذیاتاٖ ٘ٛاب قطلی - ٞفكجأٖطالثر ٚ ظیثاییظٖاػظٓ فطأطظیتٟی33

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

2227586زّفٗ -  1فٙی ٚ حطفٝ ای ٔطوع قٕاضٜ - قٟطوطزططاحی زٚذرظٖفاطٕٝ احٕسیآشض34

ططاحی زٚذرظٖتسَٛ ضئٛفؾیٙا35
            3 خالن 16ذیاتاٖ وٕاَ إِّه وٛچٝ  –وٛی فطٍٞٙیاٖ - قٟطوطز

8818619394     وسخؿسی2223819 - 2250242

2247288           زّف8ٗج-47ن- وٛی قٟطزاضی- قٟطوطزططاحی زٚذرظٖٔٙیػٜ لائسیفاطیٕا36

ططاحی زٚذرظٖفٟیٕٝ ػّٛیٟٔط37
          زّفٗ    8815764594وسخؿسی– 10  خالن 50وٛچٝ-ذیاتاٖ یاؾط –قٟطوطز 

 3333328

ططاحی زٚذرظٖفطظا٘ٝ ٔحٕسی ٔمسْٔیچىا38
       زّفٗ    8815814465وسخؿسی-5خالن-35وٛچٝ–ذیاتاٖ ٚضظـ  –قٟطوطز 

3347739

ططاحی زٚذرظٖقىٛفٝ جؼفطیفط39ًٙٞ
       زّفٗ  8816778165وسخؿسی  -9 خالن 54ؾؼسی غطتی وٛچٝ - قٟطوطز

2260664

ططاحی زٚذرظٖ ثطیا ٔرساضیاٖػطفا40ٖ
وس -110خالن -5طثمٝ –چٟاضضاٜ فصیحی ٔجسٕغ تٟطاْ  –قٟطوطز 

2226542       زّفٗ    8816779419خؿسی

2577333        زّفٗ 2ج-28ن -خ واقا٘ی-ٞفكجاٖططاحی زٚذرظٖٔؼصٛٔٝ زٛوّیػسیك41

3388299      زّف15ٗ٘ثف وٛچٝ - تؼس اظ چٟاضضاٜ فطزٚؾی - خ ؾؼسی - قٟطوطزططاحی زٚذرظٖٟٔیٗ اػسٕازی فطقیٛا42

ٚاحس ظیطظٔیٗ- 1تّٛن  - 3ن- خ تؿیج - خ فطزٚؾی قٕاِی -  قٟطوطزططاحی زٚذرظٖآظیسا ٌٛزضظیؾسایف43

ططاحی زٚذرظٖذسیجٝ وال ٞیٟٔطٌا44ٖ
       8831843595وسخؿسی-ضٚتطٚی ٔؿجس جأغ- قٟطیٛض17ذیاتاٖ -فطذكٟط

03822425500زّفٗ

ططاحی زٚذرظٖفطقسٝ لاؾٕیخطزیؽ45
     883311557وسخؿسی-10خالن-25ٌّؿساٖ–ذیاتاٖ أاْ وٛچٝ زؼاٚ٘ی- طالا٘ه

2484019- 03822482497زّفٗ 

2261714زّفٗ     -      85-83تیٗ ن - خ ٔظفط - خ ؾؼسی -        قٟطوطز ططاحی زٚذرظٖثطیا ضیاحیاطّؽ46

ططاحی زٚذرظٖزٛضاٖ قطیف فطتٟاضا47ٖ
جٙة خاضویًٙ فطذكٟط   -ٔجسٕغ فاظُ-قٟطوطز   حسفاصُ فّىٝ آتی ٚٔیساٖ ا٘مالب

2275583    زّفٗ

رشته طزاحی و دوخت



ظٖطّؼر آغا زطاتیٞٙط48

ذسٔاذ - ططاحی زٚذر 

-تٟساقر ٚ ایٕٙی - آٔٛظقی 

ٞٙطٞای -  صٙایغ غصایی

زجؿٕی

        زّفٗ  8815937137وس خؿسی  -33 خالن 37ٔیساٖ ا٘مالب وٛچٝ - قٟطوطز

3338337

(ٔطذصی)8خالن  - 36وٛچٝ -  قٟطیٛض   17خ - قٟطوطزططاحی زٚذرؾٛؾٗ ٔطزا٘یاٌّٖفا49ْ

ططاحی زٚذرظٖخٛضاٖ تٟطأیٔیالز50
وس -طثمٝ اَٚ  - تؼس اظ وٛچٝ ػساِر-ذیاتاٖ ػٕاٖ خاییٙسط اظ ٔؿجس اتٛ اِفعُ -ؾأاٖ

(ٔطذصی )03823523268     زّفٗ  8851844486خؿسی

338318 7  زّفٗ  23خالن 2وٛچٝ -تّٛاض أاْ ػّی -ٔیطآتازغطتی- قٟطوطزططاحی زٚذرظٖحّیٕٝ چٍّطزیؾثعی51ٝٙ

03822424997         زّفٗ     13خالن   -16تّٛاض ِٚی ػصط وٛچٝ  –فطذكٟط ططاحی زٚذرظٖظٞطٜ  ٔیطظاییاٖخأچا52َ

2229508           زّف34ٗخالن   -47وٛچٝ-ذیاتاٖ ّٔر-فّىٝ ا٘مالبططاحی زٚذرظٖٔٙیػٜ قٕؽزض٘ا53

54
ٔجسٕغ ٞالَ 

احٕط
ذیاطی ٚفٗ آٚضی اطالػاذظٖٞالَ  احٕط

وس -جٙة خُ ٞٛایی-قٟطوطز وٛی فطٍٞٙیاٖ جٕؼیر ٞالَ احٕط    

(ٔطذصی)2224958 - 2254811       زّفٗ   8818619491خؿسی

ططاحی زٚذرظٖطاٚٚؼ وٙؼا٘یخط٘س55
 - 7333          زّفٗ        10تّٛاض فجط ذیاتاٖ تالَ خالن  –ٞفكجاٖ 

03822578022

زٚٔٙظٛضٜٔحٕس زٞما ٘یأی56ٗ
فٙاٚضی -ططاحی زٚذر

اطالػاذ

         زّفٗ             8858174343وسخؿسی–خ ّٔر ضٚ تٝ ضٚی تا٘ه ّٔی - تٗ

3723239

ططاحی زٚذرظٖوٕیسٝ  أساز أاْ ذٕیٙیخیطٚاٖ ٚالیر57
- فطزٚؼ - تاالزط اظ ٔطوع ٔؼِّٛیٗ - جٙة ذا٘ٝ ٔؼّٓ - ٔیساٖ زفاع ٔمسؼ - قٟطوطز

2254314ٔجسٕغ فطٍٞٙی أاْ ػّی     زّفٗ

ططاحی ٚزٚذرظٖٟٔیٗ ٔاِىیحسیث58
وس -15ضٚتطٚی ن -تّٛاض أاْ ذٕیٙی-چٟاضاٜ آزف ٘كا٘ی-ٔیطآتاز قطلی-قٟطوطز

8885644381خؿسی

خ قٟیس ٔثیٙی- 314لطؼٝ - 36ٔحّٝ - ٔٙظطیٝ - قٟطوطز ططاحی زٚذرظٖحٕیطا طاٞط ظازٜضٚیا59

ططاحی زٚذرظٖظٞطا قیطیاٌُٖ ٔحٕسی60
فطػی -ذیاتاٖ ٌُ تٟاض -ذیاتاٖ ٘ؿسطٖ  -3ذیاتاٖ تٟاضؾساٖ ٔجسٕغ فطٍٞٙیاٖ وٛچٝ 

3358077اَٚ         زّفٗ     

ظِٖیال لاؾٕیإِاؼ61
صٙایغ - ططاحی زٚذر  

زؾسی

       27ٚاحس -ؾاذسٕاٖ شٚب آٞٗ -جٙة ؾیٕٙا تٟٕٗ-٘طؾیسٜ تٝ ؾٝ ضاٜ ؾیٕٙا

2225031زّفٗ

2429892ظیط ظٔیٗ      زّفٗ- ا٘سٟای خ زا٘ف -  فطخ قٟط ططاحی زٚذرظٖٔطیٓ لازضی        ػا62ٝٔٛ٘

ططاحی زٚذرظٖٔطظیٝ ضئیؿیاخیىا63
3343666     زّف25ٗخالن - 80وٛچٝ - ذیاتاٖ فطزٚؾی جٙٛتی - قٟطوطز



ضٚتطٚی أاْ ظازٜ زٚ ذازٖٛ- ذیاتاٖ ِٚیؼصط جٙٛتی - ٔجسٕغ ٟٔطٌاٖ - قٟطوطزططاحی زٚذرظٖتسَٛ غفاضیا64ٍِٛ

7خالن -85/5وٛچٝ -ذیاتاٖ ِٚی ػصط جٙٛتی ططاحی زٚذرظٖػصٕر ایٕا٘یؾاضیٙا65

03822484410      زّف29ٌّٗؿساٖ-ذیاتاٖ أاْ-طالا٘هططاحی ٚزٚذرظٖٔؼصٛٔٝ ضفیؼیتطـ66

2271093        زّفٗ        5خالن  - 22وٛچٝ -  فّىٝ فطزٚؾی- قٟطوطزططاحی زٚذرظٖضیحا٘ٝ ؾیاحیاٖآظاز67ٜ

59ج - خ زٞماٖ - خ تاتا طاٞط - خُ فطًٞٙ - ٔیطآتاز غطتی - قٟطوطزططاحی ٚزٚذرظٖظٞطٜ ضیاحیفطاٞٙط68

ظٖتسضی ضیاحی٘طٌؽ69

صٙایغ - ططاحی زٚذر 

- ذسٔاذ آٔٛظقی- غصایی 

ٞٙطٞای - تٟساقر ٚایٕٙی

زجؿٕی

2271539          زّفٗ   49وٛچٝ - خ ّٔر -قٟطوطز 

ططاحی زٚذرظٖضظٛاٖ اؾىٙسضی٘ؿی70ٓ
طثمٝ خاییٗ زؼٕیط زّٛیعیٖٛ - ذیاتاٖ قٟسای قطلی ضٚتطٚی زضٔاٍ٘اٜ - قٟطویاٖ

7221903-  7222533:   زّف84ٗج - أیسی 

جٙة آظا٘ؽ ذٛـ ضواب - 35٘ثف وٛ چٝ - تّٛاض ضٞثط- ٟٔسیٝ ططاحی ٚزٚذرظٖٔطیٓ ضظاییثٙا71

03822942030ضٚتطٚی ػىاؾی آضقاْ         زّفٗ- خ تاٞٙط - زظن ططاحی ٚزٚذرظٖطاٞطٜ اتطاٞیٕیالالیا72

خ ػٕاٖ ضٚتطٚ ٔؿجس اتِٛفعُ تٗ تؿر ضٚقٙه- ؾأاٖ ططاحی ٚزٚذرظٖظٞطٜ ذسٚضزیٌُ اتطیك73ٓ

4420204زّفٗ- جٙة خیف زتؿسا٘ی زا٘یاَ- ج زْٚ- خ أاْ - چاِكسط- قٟطوطزططاحی ٚزٚذرظٖٔطیٓ ویا٘یظیه ظان74

ٚاحس ظیط ظٔیٗ- 1تّٛن  - 3وٛچٝ - خ تؿیج - خ فطزٚؾی قٕاِی - قٟطوطزططاحی ٚ زٚذرظٖآظیسا ٌٛزضظیؾسایف75

3جٙة وٛچٝ ٔفسح -  ٔسطی 8وٛچٝ - خ ؾؼسی - ٘افچ - قٟطوطزططاحی ٚ زٚذرظٖویٟاٖ ضئیؿیوّثٝ ٞٙط76

ططاحی ٚ زٚذرظٖٔاٞی جاٖ تٟاضٌِّٛؿسا77ٖ
جٙة زتیطؾساٖ زذسطا٘ٝ ػفاف  - ذیاتاٖ قٟیس ٔحٕٛز خٛض - ٞٛضٜ - ؾأاٖ 

33542062

36٘ثف وٛچٝ - اتسسای خ تٟاضاٖ - تّٛاض ضٞثط - اقىفسه - قٟطوطز ططاحی ٚ زٚذرظٖخطیؿا فسحیخازط78ٖٚ

03833521214طثمٝ ؾْٛ -(٘ٛض)ٔجسٕغ ؾؼیسی  -ذیاتاٖ أاْ-ؾأاٖططاحی ٚ زٚذرظٖاؾیٝ حفیظیخٛقی79ٝٙ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

زٚٔٙظٛضٜخطٚا٘ٝ واظٕیخیكطٚ ضایا80ٝ٘
أٛض - فٗ آٚضی اطالػاذ 

ٔاِی ٚ تاظضٌا٘ی

 57خالن-61وٛچٝ-حسفاصُ ٔیساٖ زا٘ف ٚچٟاضضاٜ فطزٚؾی–ذیاتاٖ ؾؼسی -قٟطوطز

2229247-2262991:       زّفٗ

فٗ آٚضی اطالػاذزٚٔٙظٛضٜوطأر ٔٙصٛضیػصط٘ٛی81ٗ
    زّفٗ     8816776495وسخؿسی– 301خ ِٚی ػصط ؾٝ ضاٜ ؾیٕٙا خالن - قٟطوطز

2251919

رشته فناوری اطالعات



3520089زوسط ترسیاض          زّفٗ- ضٚتطٚی تٟساضی - ا٘سٟای ذیاتاٖ ؾؼسی - ؾأاٖ فٗ آٚضی اطالػاذظٖظیٙة وثیطیٟٔطٌاٖ ؾیؿس82ٓ

فٗ آٚضی اطالػاذزٚٔٙظٛضٜحٕیس حثیثیصفطٚ یه83
    21خالن  -8816783161وسخؿسی    -چٟاض ضاٜ فصیحی وٛچٝ ٔجسٕغ أاْ صازق 

   2227999  - 2253855

ظٖ٘جٕٝ صاِحیؾیٙا ٔسیا84
أٛض - فٗ آٚضی اطالػاذ 

ٔاِی ٚ تاظضٌا٘ی
0382-2570260       زّفٗ   3خالن -28وٛچٝ -ذیاتاٖ واقا٘ی - ٞفكجاٖ

ٔطزاتطاٞیٓ یازٌاضیٔاٞٛض85
أٛض - فٗ آٚضی اطالػاذ 

ٔاِی ٚ تاظضٌا٘ی

زوسط ترسیاض    - ضٚتطٚی تٟساضی - ا٘سٟای ذیاتاٖ ؾؼسی - ؾأاٖ 

03823526264زّفٗ

2424493 طثمٝ زْٚ    زّفٗ 10ذیاتاٖ زا٘ف خالن -فطذكٟطفٗ آٚضی اطالػاذظٖ٘جٕٝ قٕؿیاٖ٘كاٍ٘ط86

فٗ آٚضی اطالػاذظٖفاطٕٝ فطٚظ٘سٜاؾساض ؾیؿس87ٓ
طثمٝ زْٚ - جٙة قیطیٙی ؾطای ٌّٟا - ضٚضتطٚی تا٘ه زجاضذ  - خ واقا٘ی- ٞفكجاٖ 

2570465   زّفٗ

زٚٔٙظٛضٜاؾٕاػیُ زٛوّیچطزى88ٝ

- أٛض ٔاِی ٚ تاظضٌا٘ی 

فٙاٚضی -ٔسیطیر صٙایغ

اطالػاذ

2ج  - 78ن - خ ؾؼسی غطتی -قٟطوطز

2244553ضٚتطٚی وال٘سطی     زّفٗ- ذیاتاٖ ؾؼسی قطلی - قٟطوطز فٗ آٚضی اطالػاذزٚٔٙظٛضٜاؾساهلل اؾسیزازٜ ٍ٘اض89

ظٖفاطٕٝ ِٔٛٛیلائ90ٓ

اهَر هال -فٙاٚضی اطالػاذ

طراحی -هراقبت ٍزیبایی–

ٍدٍخت

                 247ج -ن قٟیس واظٓ ِٔٛٛی - خ اتطاض ن ؾازاذ حؿیٙی - ٚضز٘جاٖ

03823842621زّفٗ

خ ِٚیؼصط چٟاضضاٜ ِٔٛٛی- قٟطوطزفٙاٚضی اطالػاذظٖؾٕیٝ ٞیثسیوّیه91

038322706020 -24وٛچٝ - ذیاتاٖ فطزٚؾی جٙٛتی - قٟطوطز فٙاٚضی اطالػاذٔطزغالٔطظا ظیالتیوٕیا اثط92

61خالن - حسفاصُ ٚضظـ ٚقطیؼسی - ذیاتاٖ ضجایی  - قٟطوطز فٙاٚضی اطالػاذزٚ ٔٙظٛضٜ٘ؿطیٗ ٔٛٔٙیخٛیف93

32222066 زّف9ٗخالن  - 50وٛچٝ - خ ؾؼسی -قٟطوطز فٙاٚضی اطالػاذظٖٔطیٓ ٔكطف إِّهخٙجطٜ ٘ٛی94ٗ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

2225988        زّفٗ     22 ج 76ؾؼسی غطتی ن صٙایغ ٘ؿاجیظٖ٘صطذ جؼفطیاٌّٖثاف95

3خالن-65ن -ذیاتاٖ تاٞٙطصٙایغ ٘ؿاجیظٖضاظیٝ ػؿٍطیزاضٚخٛز96

رشته  صنایع نساجی

رشته صنایع بافت



آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

2273415-2220495ٔیساٖ فطزٚؾی خاؾاغ ؾجاز طثمٝ زْٚ          زّفٗ صٙایغ زؾسی تافرظٖٟٔیٗ صحطاٌطز٘مكی97ٝٙ

ذیاتاٖ ِٚیؼصط حسفاصُ ؾٝ ضاٜ ؾیٕٙا ٚ چٟاض ضاٜ تاظاض- قٟطوطز(تافر)صٙایغ زؾسی ظٖ٘طٌؽ ٘یىرٛاٜتاؽ ٌط98ٜ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

2278485   زّفٗ 135خالن - ٔحطْ جٙٛتی خاؾاغ ِٚیؼصط  طثمٝ ؾْٛ    12(...طال ٚ  )صٙایغ زؾسیزٚٔٙظٛضٜؾیس جٛاز واظٕیطال واضا99ٖ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

59خالن - 93وٛچٝ - ذیاتاٖ ؾؼسی غطتی - قٟطوطز ػٕطاٖزٚ ٔٙظٛضٜغعاِٝ ٘ٛضی ظازٜخطاوسیه100

3343313                زّف11ٗج-36ن-خ قطیؼسیٔىا٘یهزٚ ٔٙظٛضٜضظا تالِیٔاوا101ٖ

102
خیٕایف ایّیا 

جٟا٘ثیٗ
2224410 -1٘ثف وٛچٝ - ذیاتاٖ زرسی - قٟطوطزػٕطأٖطزػٕاز ٘ٛشضی

ذسٔاذ آٔٛظقیزٚ ٔٙظٛضٜغالٔطظا  حؿیٙیچسط حىٕر103
جٙة زتؿساٖ غیط زِٚسی ذاللیر  - خاییٗ زط اظ چٟاضضاٜ ایطا٘ؿُ - ٔٙظطیٝ - قٟطوطز 

2261022زّفٗ  

طثمٝ اَٚ- جٙة تا٘ه ٔؿىٗ - چٟاضاٜ أیٗ آظاز - خ قطیؼسی - قٟطوطز ػٕطأٖطزاحٕس ضظا چاتهضایثا104ٖ

طثمٝ زْٚ- ؾاذسٕاٖ ؾدٟط - فّىٝ ا٘مالب - قٟطوطز ػٕطأٖطزؾجاز ؾٟیّیآخسیؽ105

33352181 -129ج- 31 ٚ 29حسفاصُ وٛچٝ - ذیاتاٖ ٚضظـ - قٟطوطز ػٕطأٖطزٔیالز ٞاقٕیٟٔطاظ106

107
زا٘ف تٙیاٖ 

ظاٌطؼ
76خالن  - 15وٛچٝ - خاییٗ زط اظ فّىٝ چٟاضٔحاَ - ذیاتاٖ فاضاتی جٙٛتی - قٟطوطز ػٕطأٖطزػّی حیسضی

ػٕطأٖطزأیٗ وطیٓ ظازٜٕٞیاض ؾاظ108ٜ
جٙة ٔسضؾٝ  - 64٘ثف وٛچٝ - ٘طؾیسٜ تٝ چٟاضضاٜ فطزٚؾی - خ ؾؼسی - قٟطوطز 

ٚاحس اَٚ- طثمٝ اَٚ -  تٟٕٗ ٔجسٕغ طاٚٚؼ 22

٘ثف ٔؿجساِٙثی- ٔیساٖ لسؼ - قٟطوطزأٛض حُٕ ٚ٘مُٔطزایٕاٖ ٔرساضی فطززاتا ٌؿسط109

2ٚاحس - 3غ - ضٚتطٚی آظٔایكٍاٜ ضاظی - فّىٝ آتی - قٟطوطز تطقٔطزٔحٕس صازلیتطٞا110ٖ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

رشته  هنزهای تشیینی

رشته هنزهای تشیینی

معماری- رشته   عمزان 



صٙایغ زؾسیظٖفطیثا ٌٛزضظییاؼ111
          زّفٗ  10خالن- زیط ضٚتطٚی لاِی فطٚقی وأىاض      7ٞفكجاٖ  ذیاتاٖ 

03822577898

2264647       زّف102ٗخالن-طثمٝ اَٚ-ٔجسٕغ زجاضی تٟطاْ-چٟاض ضاٜ فصیحیصٙایغ زؾسیظٖٔػٌاٖ ضـ جٕكیسیٌّثطي112

ضٚتطٚی تیٕٝ ایطاٖ-ظیط ظٔیٗ-ذیاتاٖ تاظاضصٙایغ زؾسیظِٖیال ػؿٍطیٌالی113ُ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

وكاٚضظیظٖٔػٌاٖ فیطاضٔغاٖ ؾثع114
جٙة ٔؿجس ٘ٛ  - 7وٛچٝ - ٚ ٔیساٖ فطزٚؾی - حس فاصُ چٟاضضاٜ فطزٚؾی- قٟطوطز

32220802

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

5ٚاحس- طثمٝ زْٚ - ٔجسٕغ حؿاْ  - 51٘ثف وٛچٝ - خ ؾؼسی -قٟطوطزٔاؾاغظٖ/ ٔطز٘ٛیس وال٘یٔاؾاغایطا٘یا115ٖ

116
ایٕٗ صٙؼر 

خاضؼ
32226064تٝ ؾٕر ٔیساٖ تؿیج - چٟاضضاٜ ٞٛاخیٕایی - خ واقا٘ی - قٟطوطزتٟساقر ٚ ایٕٙیٔطزشتیح اهلل وٟیا٘ی

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

غ اَٚ- 9ج - 67ن - خ واقا٘ی - قٟطوطزأٛض زغصیٝ ایظٖٔؼصٕٛٔٝ قٟثاظیقا٘ا117

أٛض زغصیٝ ایظٖآظازٜ اِؿازاذ طاٞطیتٝ زا118ْ
ؾاذسٕاٖ اػسساَ خٛض  - 21٘ثف وٛچٝ - جٙة خٕح تٙعیٗ - قٟطیٛض 17خ - قٟطوطز 

-03833347152-طثمٝ اَٚ - 

أٛض زغصیٝ ایظٖفطیثا تٟطأیٟٔط ذاز119ٖٛ
- طثمٝ اَٚ - 4خالن- خ قطیؼسی - تّٛاض جا٘ثاظاٖ - ذیاتاٖ قٟیس جؼفط ظازٜ-ؾأاٖ 

03833527562 -2ٚاحس

12ج- 82ن - خ ٘اصط ذؿطٚ - قٟطوطزأٛض زغصیٝ ایظٖ٘ؿیٓ ٔطزا٘ی ٘ػازػطط ؾیة120

32427282 طثمٝ ٕٞىف 5 ج 24 ذطزاز ن 15خ - فطذكٟط أٛض زغصیٝ ایظٖظٞطا زٞما٘ی فطزٞٙط قیطی121ٗ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

32261065 ت22ٕٟٗضٚتطٚی زتؿساٖ - تٗ تؿر اَٚ - چٟاضضاٜ فطزٚؾی - قٟطوطز ٞٙطٞای ٕ٘ایكیٔطزاؾٕاػیُ حیسضیؾیٕا فی122ّٓ

رشته کشاورسی

بهداشت و ایمنی

صنایع غذایی

هنزهای تجسمی و نمایشی



آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

(چٛب)صٙایغ زؾسی ٔطزؾیس احٕس ٞاقٕیچیسٔا123ٖ
ضٚتطٚی تاظاض - أاْ ذٕیٙی - ٞٙطؾساٖ واضزا٘ف - ذیاتاٖ فطزٚؾی جٙٛتی - قٟطوطز 

ضٚظ

(چوب  )صنایع دستی 



آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

4230888    زّفٗ  63وٛچٝ قٟیس ٘ٛاتی خالن - ٌّفطٚقی اضویسٜ-فّىٝ ػثازذ- تطٚجٗٔطالثر ٚظیثاییظٖظٞطا ؾٟطاتیآفاق1

4236084        زّف8871763192ٗوسخؿسی-طثمٝ زْٚ-جٙة تا٘ه ٔؿىٗ-فّىٝ قٟیس٘اغا٘ی-تطٚجٗٔطالثر ٚظیثاییظٖٔیٙا اؾٕاػیّیزه ؾساض2ٜ

تاالزطاظ آظٔایكٍاٜ ٔطوعی-تّٛاض تٛشضجٕٟطی-تطٚجٗٔطالثر ٚظیثاییظٖآظیسا حىٕر خٛضؾایٝ ضٚق3ٗ

4223852   زّف8871845857ٗوسخؿسی  -31تطٚجٗ تّٛاض ٔسضؼ چٟاضضاٜ تٟساقر وٛچٝ ٔطالثر ٚظیثاییظٖظٞطا حمیمیزاضا4

03824343754جٙة تا٘ه ؾدٝ           - چٟاضضاٜ زذسط -  ذطزاز 15خ - تطٚجٗ ٔطالثر ٚ ظیثاییٔطزخٛضیا آلاییقٟط5ٛٔ

وٛچٝ أیس- فّىٝ قٟیس تٟكسی - فطاز٘ثٝ ٔطالثر ٚ ظیثاییظِٖیال أیطی ٔطّكوػا6َ

خ قید ٔحٕس واظٓ- خ قٟیس تٟكسی -تّساجی - تطٚجٗ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖٔطظیٝ صازلیصٛضزٍط ٔا7ٜ

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

03824231611زّفٗ  -8871614131وسخؿسی -34 خالن 8تّٛاض قٟیس تٙائی وٛی أاْ وٛچٝ - تطٚجٗططاحی زٚذرظٖخطٚا٘ٝ طائفیٔاضا8َ

4231157ٔماتُ خاؾاغ ٘ٛض قطق         زّفٗ  - ذطزاز15ذیاتاٖ - تطٚجٗططاحی زٚذرظٖػعذ ؾّیٕا٘یاٖظ٘ثك9

4236985طثمٝ زْٚ      زّفٗ- خاؾاغ ٕٞایی - ذیاتاٖ طاِما٘ی - تطٚجٗ ططاحی ٚزٚذرظٖظیثا خسیساضیاؾٕی10ٗ

ٔجسٕغ زجاضی ِٚی ػصط- ٔیساٖ قٟیس ٘اغا٘ی - تطٚجٗ ططاحی ٚزٚذرظٖظٞطا ػثساِٟی٘ٛآٚضاٖ ٞٙط11

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

فٗ آٚضی اطالػاذزٚٔٙظٛضٜضاظیٝ ظٔا٘دٛضػّٓ 12ٛ٘
زّفٗ  - 8871769956وس خؿسی-جٙة صٙسٚق ٟٔط أاْ ضظا-فّىٝ ٔطوعی تٝ ططف تّٛاض ؾاحّی-تطٚجٗ 

4223916

زٚٔٙظٛضٜٟٔسی حازٕیاٍٖ٘یٗ خاضؼ13
أٛض - فٗ آٚضی اطالػاذ 

ٔاِی تاظضٌا٘ی

 -  4232257       زّفٗ    8871816114وسخؿسی-طثمٝ زْٚ-خاؾاغ حائطی-تّٛاض ٔسضؼ –تطٚجٗ 

4222828

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان بزيجه

رشته مزاقبت و سیبایی

رشتٍ صىایع غذایی

رشته طزاحی و دوخت

رشته فناوری اطالعات



آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

16خالن  - 2وٛچٝ تاضاٖ - خ ضٚزوی - تّٛاض ّٔر - تطٚجٗ صٙایغ غصاییظٖغعاِٝ اذٛاٖ طاٞطیخا٘یص14

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

03834244147- تّٛاض ؾّیٕاٖ خٛض جٙة واضذا٘ٝ زٚخالٖ ٔٙعَ ؾّیٕاٖ خٛض- تطٚجٗ وكاٚضظیظٖٔػزٜ ؾّیٕاٖ خٛضاوؿیط15

رشتٍ کشايرسی



آزضؼ ٚ زّفٗ آٔٛظقٍاٜضقسٝ آٔٛظقیجٙؿیر٘اْ ٔٛؾؽ٘اْ آٔٛظقٍاٜضزیف

ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖٔاٜ خاضٜ ٘ؿیٓ خٛضٔسی1ٗ
جٙة ازاضٜ خؿر ضٚتطٚی چاخرا٘ٝ أیس       زّفٗ  -خ أاْ ضٜ - فاضؾاٖ

03827223757

ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖؾٛزاتٝ احٕسیٞسیٝ ػطٚؼ2

وس -وٛچٝ قٟیس أیطی-فاضؾاٖ خ قٟیس زاٚزی ضٚتطٚی تا٘ه ؾدٝ 

                                                     زّفٗ   8861665585خؿسی

03827227604

7225658وٛچٝ اضج     زّفٗ-ذیاتاٖ قٟیس تٟكسی-فاضؾأٖطالثر ٚ ظیثاییظٖ٘ؿطیٗ اؾسیخاضٔیسا3

ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖخطیؿا ویا٘ی ٔٙفٔٝ ضٚیا4ٖ

٘ثف خ الثاَ- خ قطیؼسی - خ جٟا٘ثاظاٖ - جٛ٘ماٖ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖٔطیٓ ٘اظٕیآخازا٘ا5

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

ططاحی ٚ زٚذرظٖٔیسطا غالٔیٞا6ِٝ
وس -25خالن-ؾٕر چح-٘طؾیسٜ تٝ ٔیساٖ ؾداٜ-ذیاتاٖ طاِما٘ی-فاضؾاٖ

863833779خؿسی

ططاحی ٚ زٚذرظٖافؿا٘ٝ ؾّیٕا٘یزط7ٝٔ
وس -ضٚتطٚی زا٘كٍاٜ آظاز1خال -25وٛچٝ -  ذیاتاٖ قٟیس ٘ٛاب صفٛی –فاضؾاٖ 

7230335  زّفٗ 8861638778خؿسی

7375278ضٚتطٚی ٔسضؾٝ غیط ا٘سفاػی اتٗ ؾیٗ      زّفٗ-تاتاحیسضططاحی ٚ زٚذرظٖفاطٕٝ ٕٞسیاٖیٕٙا8

(ٔطذصی) 7464022    زّفٗ 2خالن -وٛچٝ ذیثط -ذیاتاٖ ٔؿجس اِٙثی-جٛ٘ماٖ ططاحی ٚ زٚذرظٖخطیؿا ذؿطٚی٘فیؽ9

ططاحی ٚ زٚذرظٖٔطیٓ زاٚضیخط٘یا10ٖ
      4طثمٝ ؾْٛ  ٚاحس- ؾاذسٕاٖ واضآفطیٙاٖ ٚحسذ - چٟاضضاٜ فطٔا٘ساضی - فاضؾاٖ 

33221868زّفٗ

ضٚتطٚی ؾداٜ- ٘ثف خ ٔفسح - خ فطزٚؾی - فاضؾاٖططاحی ٚ زٚذرظٖحٕیسٜ حیسضیزط11ٓ٘

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان فارسان



جٙة الؾسیه فطٚقی  ّٔر- - تّٛاض قٟسای غطتی - ؾٝ ضاٜ تاتاحیسض- فاضؾاٖططاحی ٚ زٚذرظٖٔیٙا زاٚٚز ظازٜؾاج12

ؾٕر ضاؾر ٕٞىف - 13ٔیساٖ اَٚ ٘ثف وٛچٝ - خطز٘جاٖ - فاضؾاٖ ططاحی ٚ زٚذرظٖظٞطا جؼفطیٚ٘ٛؼ13

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

فٗ آٚضی اطالػاذظٖفطیسٜ قیطٚا٘یتٝ ؾٛی آیٙس14ٜ

وس -طثمٝ ؾْٛ –جٙة ٔجسٕغ ٔیالز -ٔیساٖ أاْ–فّىٝ ٌٛجاٖ –فاضؾاٖ 

 -03827241805-7225466-                                  زّف8861635737ٗخؿسی

7225466
واٖ٘ٛ قٟیس ضجایی جٛ٘ماٖ- ضٚتطٚی ٔیساٖ ؾداٜ - جٛ٘ماٖ فٙاٚضی اطالػاذظٖؾیٕیٗ طاِثیاتسىاض15

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

صٙایغ تافرظٖؾىیٙٝ صاِحیٌُ ٔیٙا چّیچ16ٝ
طثمٝ - 14ن - ن قٟیس جإ٘طاز ٔحٕٛزی -  تٟٕٗ 22خ - قٟط چّیچٝ - فاضؾاٖ 

ٕٞىف

رشته فناوری اطالعات

رشته صنایع بافت



آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

خ ٌّعاض قٟسا- خ ِٚیؼصط -  ِطزٌاٖ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖفطقسٝ اتطاٞیٓ ٔحٕسیاٚضا٘ٛؼ1

وٛچٝ زٛحیس- خ اصّی - ٔاَ اِرّیفٝ - ِطزٌاٖ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖخطٚا٘ٝ فسحیآض2ً٘

تّٛاض قٟسا طثمٝ ظیط ظٔیٗ ٔغاظٜ ؾثع ػّی ِطیفی-ٔاَ اِرّیفٝ ٔطالثر ٚ ظیثاییظٖؾحط ٔٛؾٛیٞفر ل3ّٓ

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

ططاحی ٚ زٚذرظٖٔؼصٛٔٝ تاتأیطزطٔٝ ٍ٘اض4
طثمٝ ظیط ظٔیٗ فطٚقٍاٜ ؾّطا٘ی -٘ثف وٛچٝ خعقىاٖ  –ذیاتاٖ ِٚی ػصط – ِطزٌاٖ 

03825228400:  زّفٗ

تٗ تؿر اَٚ- تؼس اظ وٛچٝ خعقىاٖ - ذیاتاٖ چكٕٝ تطْ - ِطزٌاٖ ططاحی ٚ زٚذرظٖذسیجٝ تٛیط حؿٙیٔسض5ٖ

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

99خالن - خ ػٕاٖ ؾأا٘ی - خكر ٔراتطاذ - ظٔیٗ قٟطی -  ِطزٌاٖ فٙاٚضی اطالػاذظٖؾٕیطا تاتااحٕسیذٛاضظٔی6

ِطزٌاٖ ذىاتاٖ ِٚؼصط طثمٝ زْٚ ؾىٕٙا اظازىفٙاٚضی اطالػاذظٖاحٕس جٕاِیا٘سیكٝ جٛا7ٖ

فٙاٚضی اطالػاذظٖؾؼیسٜ تاتا احٕسیا٘سیكٝ ؾاظا8ٖ
طثمٝ زْٚ تاالی - ٘ثف وٛچٝ اَٚ ؾٕر چح - ذیاتاٖ تركساضی - ٔاَ اِرّیفٝ 

جٛقىاضی ضحٕا٘ی

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت

رشته فناوری اطالعات

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان لزدگان



ا٘سٟای وٛچٝ اَٚ-ذیاتاٖ  ػكایط -قٟطؾساٖ ِطزٌاٖفٙاٚضی اطالػاذظٖػصٕر حؿیٙیخاضؾ9ٝ

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

5225881زّفٗ            (ٔطذصی)ذیاتاٖ زطٔیٙاَ - آتاٖ 13   ِطزٌاٖ ذیاتاٖ صٙایغ زؾسیظٖظٞطا ٔؿؼٛزیخط10ٌُ

رشته صنایع دستی



آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

ٔٙعَ  تٟكسی-وٛچٝ ٘یّٛفط-ضٚتطٚی ثثر احٛاَ-  ذیاتاٖ أاْ قٕاِیصٙایغ زؾسی تافرظٌُٖ یاؼ تٟكسیٌطٜ ظضی1ٗ

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

8178715854طثمٝ فٛلا٘ی  تا٘ه زٛؾؼٝ زؼاٖٚ وس خؿسی - تّٛاض قٟسا - اضزَ ٔطالثر ٚ ظیثاییظِٖیال ػثاؾیاٖؾثعٜ ٘اظ2

رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

طثمٝ زْٚ اٚاظْ ذاٍ٘ی أا٘ی-تّٛاض أاْ ذٕیٙی ضٚتطٚ تا٘ه وكاٚضظی -زقسه - اضزَ صٙایغ زؾسیظٖ٘سا أا٘یآفٛض3

رشته صنایع بافت

رشته صنایع دستی

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُ

رشته مزاقبت و سیبایی

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان اردل



آدرس ٍتلفي آهَزشگاُرشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

رٍبرٍی پارچِ سرای هلکپَر- پاییي تر از ادارُ پست - خ اًقالب - شلوسار هراقبت ٍزیباییزنفاطوِ صفریهْذیس1

رٍبرٍی دفتر اهام جوعِ- خیاباى هعلن  –  گْرٍ هراقبت ٍزیباییزنزّرا عسگریًگار2ُ

ک شْیذ رفیع زادُ- خ اهام - ًاغاى- اردلهراقبت ٍزیباییزنالِْ سلیویتیارا3

آدرس ٍتلفي آهَزشگاُ رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

03822683151ًرسیذُ بِ فرٍشگاُ پاسارگاد            تلفي - خیاباى اهام خویٌی -  گْرٍطراحی ٍدٍختزنلیال حاتویًخل4

03826373174تلفي  -     3کَچِ - خ اًقالب  جٌَبی - ًاغاى طراحی دٍختزىسیویي فتاحیگلچیي5

2882737کَچِ آزادی      تلفي - رٍستای سلن -     شلوسارطراحی ٍ دٍختزىآسیِ جباریسواء6

03822622574           تلفي 13 ٍ 9بیي کَچِ - خیاباى احوذآباد -   شلوسار طراحی ٍ دٍختزنهعصَهِ ًجفیتي پَش7

رشتِ آهَزشیجٌسیتًام هَسسًام آهَزشگاُردیف

0382637 2086رٍبرٍی هذرسِ دختراًِ سویِ          تلفي  - بلَاراهام خویٌی - ًاغاى فٌاٍری اطالعاتزىفرزاًِ سلیویآریي سیستن8

آدرس ٍ تلفي آهَزشگاُ

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت

رشته فناوری اطالعات

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان کیار



آزضؼ ٚ زّفٗ آٔٛظقٍاٜضقسٝ آٔٛظقیجٙؿیر٘اْ ٔٛؾؽ٘اْ آٔٛظقٍاٜضزیف

جٙة حٛظٜ آب- خ آٔٛظـ ٚ خطٚضـ - واٖ٘ٛ فجط -  چٍّطز(تافٗ)صٙایغ زؾسیظٖظٞطا ٘صیطیِچه ٚزط٘ج1

ضٚتطٚ ازاضٜ خؿر- ذیاتاٖ فطٔا٘ساضی - چٍّطزٔطالثر ٚ ظیثاییظٖطٛتی تاِی خٛضٟٔط ٚ ٔا2ٜ

رشته صنایع بافت

اطالعات آمًسشگاٌ َای آساد فىی ي حزفٍ ای شُزستان کًَزوگ



ثبت نام متقاضیان 

در پورتال

آخرین مهلت معرفی به آزمون 

توسط سیستم آموزش
اعالم نتایجتاریخ آزمون کتبی

تفاهمنامههماهنگتاریختا تاریخازتاریختاریختا تاریخازتاریختا تاریخازتاریختا تاریخازتاریخ

1398/07/201398/07/231398/07/241398/07/291398/08/011398/08/021398/08/041398/08/061398/08/11*

1398/08/201398/08/271398/08/281398/08/291398/09/041398/09/061398/09/071398/09/091398/09/111398/09/16**

1398/09/251398/09/261398/09/271398/10/021398/10/041398/10/051398/10/071398/10/091398/10/14*

1398/10/181398/10/261398/10/281398/10/291398/11/011398/11/021398/11/031398/11/051398/11/071398/11/12**

1398/11/241398/11/261398/11/271398/11/291398/11/301398/12/011398/12/031398/12/051398/12/10*

نوع آزمونورود کلیددریافت کارت ورود به جلسه حوزه بندی

جدول 10- برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ مهارت آموختگان وآزمون های تفاهنمامه ها)صنعت ساختمان، قالی بافان و بافندگان فرش...(  در 6 ماهه دوم سال 1398 
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