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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. 

http://research.irantvto.ir/


 

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:



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهشروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزشی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیشنیاز

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14422عصرهردوارگاُ تعویر لَازم خاًگی(ترادراى)  ترٍجي1396070413970211 *1تعویروار لَازم خاًگی ترلی حرارتی ٍ گردًذُ درجِ 2322590

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد15210یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)اردل1396070513970118(وار ٍ داًص)تعویروار وَلر اتی 2324176

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد15300یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396070413970301ًصة  ٍتعویر وَلرّای گازی پٌجرُ ای ٍاسپیلت 2324204

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد15480یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396071013970230 *2تعویروار ترق خَدرٍ درجِ 2324307

پایاى راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396071013970230تعویرواراتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی  2324374

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد19720یىسرُهرد1وارگاُ اتَهىاًیه درجِ(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396071113970231 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2327168

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد19720یىسرُهرد1وارگاُ اتَهىاًیه درجِ(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396071313970301 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2327195

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد19720یىسرُهرد2وارگاُ ترق خَدرٍ  درجِ(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396071113970231 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2327214

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396071713970215 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2327715

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14372یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396071213970123*تعویروار پىیج ضَفاش گازی 2327746

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد12210یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396072513970230(وار ٍ داًص)تعویروار وَلر اتی 2333605

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد12372یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396072513970301*تعویروار پىیج ضَفاش گازی 2333627

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14130صثحهردavr-وارگاُ اتسار دلیك(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396111613970309تعویروار تلفي ّورا2337045ُ

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد19720یىسرُهردوارگاُ  اتَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ًِ ضلوسار1396081613970327 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2337159

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد9500یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396110213970319 *2لَلِ وص ٍ ًصاب ٍسایل تْذاضتی درجِ 2342239

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد10300عصرهردIT-Aوارگاُ (ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396082313970328(وار ٍ داًص)وارتر رایاًِ 2342366

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1396081313970219 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2343458

پایاى راٌّواییًذارد20720عصرهردوارگاُ ترق خَدرٍ(ترادراى)هروس ضوارُ چْار لردگاى1396080213970125تعویرواراتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی  2345665

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد10460یىسرُزىوارگاُ خیاطی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396082813970120*2ًازن دٍز زًاًِ درجِ 2359218

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد22496یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساىSMAW1396082213970520جَضىارسازُ ّای فَالدی تا فرایٌذ 2360063

عنوان دوره های آموزشی در مراکس ثابت شهری استان چهارمحال و بختیاری



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهشروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزشی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیشنیاز

پایاى دٍرُ راٌّواییًمطِ وطی عوَهی ساختواى12404صثحهردصٌعت ساختواى(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1396092513970115ًمطِ وطی ساز2372562ُ

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد15450عصرزىوارگاُ صٌایع دستی فرش(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ًِ ضلوسار1396091213970114(وار ٍ داًص) 2لالی تاف درجِ 2374978

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد12480صثحهردوارگاُ تعویر وار ترق خَدرٍ(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1396091813970126 *2تعویروار ترق خَدرٍ درجِ 2375834

دیپلن ترق15120FALSEعصرهردavr-وارگاُ اتسار دلیك(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْروردCorel1396091813970121 ثاتت تا ًرم افسار LEDطراح ٍ سازًذُ تاتلَّای 2378324

راٌّواییًذارد121090یىسرُهردوارگاُ ترق(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396091413970312(وار ٍ داًص) 2ترلىار صٌعتی درجِ 2379165

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد12197صثحزىوارگاُ ترق صٌعتی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396111113970114(وار ٍ داًص)راستِ دٍز  2387531

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14640یىسرُهرد(تراش)وارگاُ هاضیي اتسار(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396092813970114 *2تراضىار درجِ 2390402

دیپلن2 درجِ PLCوارٍر 14272عصرهردPLCوارگاُ (ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396102413970127 *1 درجِ PLCوارٍر 2391567

پایاى دٍرُ راٌّوایی15186FALSEیىسرُزىوارگاُ دٍختْای سٌتی(خَاّراى)هروس ضوارُ دُ ضْرورد1396102713970125سازًذُ تَلیذات ًوذی دست دٍز2393545

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد20450عصرزىوارگاُ صٌایع دستی فرش(خَاّراى)هروس ضوارُ سیسدُ فارساى1396100913970209(وار ٍ داًص) 2لالی تاف درجِ 2396878

پایاى دٍرُ راٌّوایی20184FALSEعصرزى1وارگاُ اتَهىاًیه درجِ(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396100613970115وارتر گیاّاى دارٍیی2397365

سَم راٌّواییًذارد14520یىسرُهرد2وارگاُ ترق درجِ (ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396101013970118ترلىار صٌعتی 2399696

پایاى دٍرُ راٌّوایی24330FALSEعصرزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ سیسدُ فارساى1396101613970119طراح  ٍ ًماش سیاُ للن 2403085

پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل15138FALSEصثحزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ سیسدُ فارساى1396111413970203(فرضیٌِ)تافٌذُ ضثِ لالی2403168

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد16288عصرهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396102113970218وا( )E3 ) SMAWجَضىاری تا فرایٌذ لَس الىتریىی دستی 2410233

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14300یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396110213970121ًصة  ٍتعویر وَلرّای گازی پٌجرُ ای ٍاسپیلت 2412688

دیپلنجَضىاری لَلِ ّای فَالدی ون ورتي ٍ زًگ ًسى تا فرآیي14117عصرهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1396110713970128فَالدّای ون ورتي ٍ زًگ ًسى ب (Fillet)جَضىار گلَیی 2413127

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14496صثحهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجيSMAW1396112213970404جَضىارسازُ ّای فَالدی تا فرایٌذ 2413136

دیپلن(پیطرفتِ)در صٌایعHSEتىارگیری 14242یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّفت ّفطجاى1396110113970126(تْذاضت ٍ ایوٌی ٍ هحیط زیست) HSEافسر 2413209

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14496یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْروردSMAW1396110213970128جَضىارسازُ ّای فَالدی تا فرایٌذ 2413964

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396112513970403 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2416286

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14480یىسرُهردوارگاُ تراضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396112813970310 *2تعویروار ترق خَدرٍ درجِ 2416298
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ظرفیت
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آموزش
حذاقل تحصیالتپیشنیاز

وارضٌاسی هذیریت یا فٌیوارضٌاس تضویي ویفیت1650صثحهردPLCوارگاُ (ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْروردISO1396110213970127-19011-2011هویسی سیستن ّای هذیریتی تر اساس2420361

پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل24138FALSEصثحزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ سیسدُ فارساى1396121313970230(فرضیٌِ)تافٌذُ ضثِ لالی2420571

دیپلنًذارد13192عصرهردوارگاُ لَازم خاًگی (ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396111813970211(وار ٍ داًص)تعویروار ٍسایل گاز سَز خاًگی 2422469

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد13240صثحهردوارگاُ لَازم خاًگی (ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396111713970129(وار ٍ داًص)تعویروار اتگرهىي دیَاری 2422476

(پایاى دٍرُ راٌّوایی)پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل 17165FALSEعصرهردوارگاُ وطاٍرزی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396121413970223پرٍرش دٌّذُ لارچ دووِ ای2425671

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد16116صثحهردIT-Aوارگاُ (ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396120113970206تاغثاى2440935

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14460عصرزىوارگاُ خیاطی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396120513970418ًازن دٍز زًا2442615ًِ

دیپلنًذارد14264صثحهردوارگاُ ّیذرٍلیه ٍپٌَهاتیه(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396113013970216ّیذرٍلیه وار صٌعتی2443012

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد12160یىسرُهردوارگاُ جَضىاری(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396122613970216پرٍرش دٌّذُ گَسفٌذ2445951

پایاى دٍرُ راٌّوایی1532FALSEعصرهردوارگاُ ترق صٌعتی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل21396122613970125 درجICDLِرایاًِ وار 2448736

(پایاى دٍرُ راٌّوایی)پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل 17165FALSEعصرهردوارگاُ وطاٍرزی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ1396121413970231پرٍرش دٌّذُ لارچ دووِ ای2450418

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد15180عصرزىوارگاُ تْذاضت صٌعتی ضْرورد(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396121813970414*هاًتَ دٍز 2454300

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد20320یىسرُزىوارگاُ طراحی ٍ دٍخت(خَاّراى)هروس ضوارُ سیسدُ فارساى1396121713970510عرٍسه دٍز2456007

سال س7 سال ساتمِ واریا تیسَاد تا 5پٌجن اتتذایی یا  سال ساتم10ِیا تا 2ووه ًمطِ تردار درج15210ِصثحهردوارگاُ وطاٍرزی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّطت وَّرًگ11397011813970306ًمطِ تردار درجِ 2457763

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14200یىسرُهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1397011413970413لَلِ وطی سیستن وف گرهایی2458892

پایاى دٍرُ راٌّوایی1490FALSEیىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1397012213970229سرٍیس ًٍگْذاری خَدر2458901ٍ

راٌّواییًذارد161090یىسرُهردوارگاُ ترق(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1397032013970812(وار ٍ داًص) 2ترلىار صٌعتی درجِ 2460544

دیپلن14112FALSEعصرهردوارگاُ تراضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970410تراضىاری داخلی ٍ خارجی 2460713

راٌّواییًذارد151090یىسرُهردوارگاُ ترق(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011413970701(وار ٍ داًص) 2ترلىار صٌعتی درجِ 2460841

پایاى دٍرُ راٌّواییًمطِ وطی عوَهی ساختواى14404یىسرُهردصٌعت ساختواى(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970527ًمطِ وطی ساز2461261ُ

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ اتَهىاًیه(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397022213970702 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2461265

سیىلًمطِ وص عوَهی ساختواى15297یىسرُهردصٌعت ساختواى(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970509(ٍیالیی ٍ اپارتواًی)طراحی هسىي2461341
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پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14640صثحهردوارگاُ تراضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970621 *2تراضىار درجِ 2461349

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد1477صثحهردوارگاُ رایاًِ ٍپذاگَشی(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970226 *(E-Citizen)ضْرًٍذ الىترًٍیىی 2461358

دیپلن2تراضىار درجِ 14260عصرهردCNCوارگاُ هاضیي اتسار(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1397011513970411 *2 درجِ CNCتراضىار 2461541

(پایاى دٍرُ راٌّوایی)پایاى دٍرُ اٍل هتَسطِ 14230FALSEعصرهردوارگاُ رایاًِ ٍپذاگَشی(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970530وارتر اتَهاسیَى اداری2461576

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14720یىسرُهردوارگاُ هاضیي االت وطاٍرزی(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970711*هىاًیه تراوتَر ٍ تیلر 2461584

پایاى دٍرُ راٌّوایی14161FALSEعصرهردوارگاُ جَضىاری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجيE31397012913970419 درسطح SMAWجَضىاری لطعات فَالدی تا فرایٌذ 2461591

پایاى دٍرُ راٌّوایی2تعویروار لَازم خاًگی ترلی حرارتی ٍ گردًذُ درجِ 14422یىسرُهردوارگاُ تعویر لَازم خاًگی(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397021213970426 *1تعویروار لَازم خاًگی ترلی حرارتی ٍ گردًذُ درجِ 2461600

راٌّواییًذارد121090یىسرُهردوارگاُ ترق(ترادراى)هروس ضوارُ چْار لردگاى1397011413970701(وار ٍ داًص) 2ترلىار صٌعتی درجِ 2461756

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد20480یىسرُهردوارگاُ ترق خَدرٍ(ترادراى)هروس ضوارُ چْار لردگاى1397011413970419 *2تعویروار ترق خَدرٍ درجِ 2461758

پایاى دٍرُ راٌّوایی15184FALSEیىسرُزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ دُ ضْرورد1397020313970331وارتر گیاّاى دارٍیی2461765

پایاى دٍرُ راٌّوایی15184FALSEیىسرُزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ دُ ضْرورد1397011613970405وارتر گیاّاى دارٍیی2461771

دیپلنًذارد1488صثحهردavr-وارگاُ اتسار دلیك(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1397011813970229ًصة دٍرتیي ّای هذار تستِ تحت ضثى2461882ِ

دیپلنًذارد1488عصرهردavr-وارگاُ اتسار دلیك(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1397011813970328ًصة دٍرتیي ّای هذار تستِ تحت ضثى2461887ِ

فَق دیپلن ًذارد1450عصرهردavr-وارگاُ اتسار دلیك(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْروردLS1397012213970329راُ اًذازی هَتَرّای المایی تا وٌترل دٍر 2461900

پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل14132FALSEیىسرُزىوارگاُ صٌایع دستی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّفت ّفطجاى1397011813970307تافٌذُ عرٍسه ّای تسییٌی2462244

پایاى دٍرُ راٌّوایی14130FALSEیىسرُزىوارگاُ صٌایع دستی(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ ّفت ّفطجاى1397011913970306هیٌاوار خاًِ تٌذی2462251

پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل1450FALSEعصرهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ پٌج ساهاى1397011813970219(سطح همذهاتی)KABوارافریٌی تا رٍیىرد 2462643

پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل1450FALSEعصرهردوارگاُ تاسیسات(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ پٌج ساهاى1397011913970220(سطح همذهاتی)KABوارافریٌی تا رٍیىرد 2462650

(پایاى دٍرُ راٌّوایی)پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل 14165FALSEیىسرُزىوارگاُ وطاٍرزی(خَاّراى)هروس ضوارُ یازدُ ترٍجي1397011813970217پرٍرش دٌّذُ لارچ دووِ ای2462850
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پایاى دٍرُ راٌّوایی18496FALSEیىسرُهردوارگاُ جَضىاری ضعثِ سَرضجاى(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْروردSMAW1396071113970326جَضىارسازُ ّای فَالدی تا فرایٌذ 2325264

پایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد18720یىسرُهردوارگاُ هىاًیه خَدرٍ ضعثِ سَرضجاى(ترادراى)هروس ضوارُ یه ضْرورد1396081613970331 *2تعویروار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی درجِ 2342345

پایاى درٍُ راٌّوایی(وار ٍ داًص) 2لالی تاف درجِ 1776یىسرُهردویف دٍز سیار فرادًثِ(خَاّراى)هروس ضوارُ یازدُ ترٍجي1397011913970224(وار ٍ داًص)لالی تاف تاتلَیی 2392970

پایاى دٍرُ راٌّواییلالیثاف تروی15300صثحزىوارگاُ چَلا  تافی ضْرواج(دٍهٌظَرُ)هروس ضوارُ سِ اردل1396102713970208(پیطرفتِ)لالیثاف 2409942

(پایاى دٍرُ راٌّوایی)پایاى دٍرُ اٍل هتَسطِ 14210FALSEیىسرُزىویف دٍز سیار فرادًثِ(خَاّراى)هروس ضوارُ یازدُ ترٍجي1397011813970305دٍزًذُ لثاس هحلی تختیاری زًا2432745ًِ

پایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14320یىسرُزىطراحی دٍخت تاتاحیذر(ترادراى)هروس ضوارُ ضص فارساى1396122213970403عرٍسه دٍز2451758

ضیوی- هىاًیه- فَق دیپلن ترقًذارد14100عصرهردترق ساختواى سیار ضْری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970313ًصة پاًلْای خَرضیذی2461287

ضیوی- هىاًیه- فَق دیپلن ترقًذارد14100عصرهردترق ساختواى سیار ضْری(ترادراى)هروس ضوارُ دٍ  ترٍجي1397011813970313ًصة پاًلْای خَرضیذی2461287

عنوان دوره های آموزشی سیار شهری استان چهارمحال و بختیاری



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
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خایاى دٍرُ راٌّواییًذارد15384یىغزُهزدتزق عاخسواى عیارسًذاى لزدگاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ چْار لزدگاى1396110113970208تزلىار عاخسواى2420428

عنوان دوره های آموزضی  زنذان ستان چهارمحال و بختیاری

حذاقل 

تحصیالت
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ًذارد12160یىغزُهزدوارگاُ تلذرچیي ٍهزؽ تَهی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122613970216خزٍرػ دٌّذُ گَعفٌذ2445982

عنوان دوره های آموزضی  روستا استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
پیطنیاز

16184FALSEیىغزُسىوارگاُ جَار داًؾگاُ فزٌّگیاى فزخؾْز(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112413970202وارتز گیاّاى دارٍیی2426050

ًذارد15139ػصزهزدداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای تزٍجي(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396121913970430زؼویز هذاراذ الىسزیىی خَدر2451297ٍ

عنوان دوره های آموزضی  جوار دانطگاهی استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّواییًذارد1460صثحسىرٍعسای چن چٌگ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396120713970120 *(اجاق وار)ؽیزیٌی خش تذٍى فز 2401001

خایاى دٍرُ راٌّواییًذارد1532صثحهزدوارگاُ واهدیَزز(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل21396122613970118درجِ ICDLرایاًِ وار 2445263

خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل 14165FALSEصثحهزدآعیة ّای اجسواػی(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396112813970121خزٍرػ دٌّذُ لارچ دووِ ای2426698

خایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14400یىغزُسى2واّؼ آعیثْای اجسواػی (خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1396112113970321خزدُ دٍس2392892

خایاى دٍرُ  راٌّواییًذارد14228یىغزُسىواّؼ آعیة ّای اجسواػی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1396110513970130(وار داًؼ)ویف دٍس  2392943

خایاى دٍرُ راٌّواییًذارد14180یىغزُسىووح ززن اػسیاد تاًَاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112813970120*هاًسَ دٍس 2433134

دیدلنًذارد14110یىغزُسى2واّؼ آعیثْای اجسواػی (خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1397011813970503دٍسًذُ لثاط هثل2434200

خایاى دٍرُ اتسذایی1467FALSEصثحهزدووح ززن اػسیاد آلایاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112913970118خزٍرػ دٌّذُ گیاّاى اخارزواًی در هٌشل2441953

عنوان دوره های آموزضی  حوزه کاهص آسیب های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
پیطنیاززمان آموزشظرفیت

ًذارد15100صثحهزدتزق عاخسواى خادگاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396090613970210ًصة خاًلْای خَرؽیذی2369034

25303FALSEػصزهزدًیزٍّای هغلح ؽْزعساى فارعاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396092513970231ووه تزلىار عاخسواى 2384405

ًذارد14384ػصزهزد2وارگاُ خادگاى (دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396100213970319تزلىار عاخسواى2385850

12303FALSEیىغزُهزدهزوش ثاتر(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396092913970201ووه تزلىار عاخسواى 2388040

ًذارد16288صثحهزدitوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970115وا( )E3 ) SMAWجَؽىاری تا فزایٌذ لَط الىسزیىی دعسی 2410240

ًذارد14288یىغزُهزدوارگاُ اهَسػ ًیزٍی اًسظاهی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396122313970413وا( )E3 ) SMAWجَؽىاری تا فزایٌذ لَط الىسزیىی دعسی 2433682

1850FALSEصثحهزدًیزٍّای هغلح ؽْزعساى فارعاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396121913970125(عطح همذهازی)KABوارافزیٌی تا رٍیىزد 2449929

2090FALSEیىغزُهزدوارگاُ عزٍیظ ٍ ًگْذاری عداُ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1397011613970227عزٍیظ ًٍگْذاری خَدر2461949ٍ

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی 

عنوان دوره های آموزضی  پادگان استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

فَق دیدلن  تزق

خایاى دٍرُ راٌّوایی 

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
پیطنیاز

ًذارد14272یىغزُهزدؽزور ٍرق خَدرٍ چْارهحال(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011813970305 *2 درجِ PLCوارٍر 2461122

عنوان دوره های آموزضی  صنایع استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

دیدلن



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
پیطنیاز

ًذارد1460صثحسىرٍعسای چن چٌگ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396120713970120 *(اجاق وار)ؽیزیٌی خش تذٍى فز 2401001

ًذارد1532صثحهزدوارگاُ واهدیَزز(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل21396122613970118درجِ ICDLرایاًِ وار 2445263

14165FALSEصثحهزدآعیة ّای اجسواػی(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396112813970121خزٍرػ دٌّذُ لارچ دووِ ای2426698

ًذارد14400یىغزُسى2واّؼ آعیثْای اجسواػی (خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1396112113970321خزدُ دٍس2392892

ًذارد14228یىغزُسىواّؼ آعیة ّای اجسواػی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1396110513970130(وار داًؼ)ویف دٍس  2392943

ًذارد14180یىغزُسىووح ززن اػسیاد تاًَاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112813970120*هاًسَ دٍس 2433134

ًذارد14110یىغزُسى2واّؼ آعیثْای اجسواػی (خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1397011813970503دٍسًذُ لثاط هثل2434200

1467FALSEصثحهزدووح ززن اػسیاد آلایاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112913970118خزٍرػ دٌّذُ گیاّاى اخارزواًی در هٌشل2441953

ًذارد2384صثحهزدزؼویز لَاسم خاًگی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396101213970216تزلىار عاخسواى2398272

ًذارد1720صثحهزدهىاًیىی اتي ػلی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396101113970525زؼویزوارازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی  2398293

ًذارد1700یىغزُهزدسیز تٌذعاسی-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970129 *2تزلىار عاخسواى درجِ 2411040

2تزلىار عاخسواى درجِ 1390ػصزهزدًصاب دسدگیز-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970208 *1تزلىار عاخسواى درجِ 2411056

2درٍدگز درجِ 1680یىغزُهزدوارگاُ عیار ؽْزی فزخؾْز(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد11396110613970211درٍدگز درجِ 2411652

ًذارد5667یىغزُسى(ع)خثاسی عٌسی اهام رضا (دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّفر ّفؾجاى1396110113970211(خاؿ داًؼ اهَساى تا ًیاسّای ٍیضُ)ووه لٌاد 2414172

ًذارد2460یىغزُسىرٍعسای یاًچؾوِ-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396111313970123*2ًاسن دٍس سًاًِ درجِ 2416101

ًذارد1295ػصزسىجؼثِ عاسی- وارگاُ اعساد ؽاگزدی (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396110313970128ًماؽی رٍی عفال2421155

2380FALSEیىغزُهزدوارگاُ واهدَزز ًاغاى(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396110913970121زصَیزتزدار2426819

ًذارد3320یىغزُهزدزَلیذی خَؽان حیذری(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396111413970115ػزٍعه دٍس2429281

ًذارد3320یىغزُهزدزَلیذی زاتلَ فزػ ٍاحذ(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396112113970122ػزٍعه دٍس2429286

1130FALSEػصزسىوارگاُ صٌایغ دعسی سیٌسی ؽْزوزد(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396111713970118هیٌا وار خاًِ تٌذی2433699

4آخارازی ٍ  زؼَیض رٍغي- وارگاُ اعساد ؽاگزدی (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396113013970210 *2درجِ  (زٌظین وار هَزَر)زَى اج 2437654 ًذارد3480یىغزُهزد

3380FALSEیىغزُهزدرٍعسای عَدجاى-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396113013970129زصَیزتزدار2437700

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ اتسذایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى راٌّوایی

عنوان دوره های آموزضی دولتی استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

(خایاى دٍرُ راٌّوایی)خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل 

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّوایی ًذارد1450یىغزُهزد(lcd)زؼویزوارزلَیشیًَْای خیؾزفسِ علیواًی(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396113013970206*هًَساص وار ٍ ًصاب زاتلَّای تزق 2442824

ًذارد3190یىغزُهزدوارگاُ وؾاٍرسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار21396122713970204ؽیزیٌی خش درجِ 2443499

وٌسزل تْذاؽر ٍ ایوٌی در ٍاحذ غذا ٍ ًَؽیذًی377صثحسىوارگاُ اعساد ؽاگزدی ًاغاى(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396121413970116ًاًَای ًاى ّای حجین ٍ ًیوِ حجین2444511

ًذارد1564یىغزُهزددرٍخٌجزُ عاسی طْواعثی(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396121313970231(ًاسن وار)ٍرلىار 2446044

2 درجICDLِرایاًِ وار 182ػصزهزدرٍعسای ؽیخ ؽثاى-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدPHOTOSHOP1396120713970115وارٍر 2446847

 عال 10 یا 2ووه لَلِ وؼ ٍ ًصاب ٍعایل تْذاؽسی درجِ 1214یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری ؽْزوزد(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد11396120713970116لَلِ وؼ ٍ ًصاب ٍعایل تْذاؽسی درجِ 2446863

1286FALSEیىغزُهزدرٍعسای تاردُ-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396122013970206ػىاط دیجیسال2447104

(وار ٍ داًؼ) 2لالی تاف درجِ 376صثحسىوارگاُ لالی تاف زاتلَیی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122213970125(وار ٍ داًؼ)لالی تاف زاتلَیی 2449202

زؼویزوار رادیَ ٍضثط صَذ1535یىغزُهزدوارگاُ تزق اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121313970229*زؼویزوار زلَیشیَى رًگی 2451282

ًذارد1184یىغزُهزدخیزایؾگزهزداًِ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122613970126 *2خیزایؾگز هزداًِ درجِ 2451617

ًذارد1880یىغزُهزدآخارازی ٍ زؼَیض رٍغي-ؽْزوزد-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121413970410درجِ  (عٌگیي ٍ ًیوِ عٌگیي)زؼویزوار خَدرٍّای زجاری 2452386

ًذارد1700یىغزُهزد2ؽْزعساى تي-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121513970324 *2تزلىار عاخسواى درجِ 2453724

ًذارد1450یىغزُهزدهًَساصزاتلَّای تزق(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396121713970210*هًَساص وار ٍ ًصاب زاتلَّای تزق 2454715

ًذارد1144یىغزُسىرٍعسای حیذری-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1397011013970201(وار ٍ داًؼ) 2عزهِ دٍس درجِ 2461522

16184FALSEیىغزُسىوارگاُ جَار داًؾگاُ فزٌّگیاى فزخؾْز(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396112413970202وارتز گیاّاى دارٍیی2426050

ًذارد15139ػصزهزدداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای تزٍجي(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396121913970430زؼویز هذاراذ الىسزیىی خَدر2451297ٍ

ًذارد14272یىغزُهزدؽزور ٍرق خَدرٍ چْارهحال(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011813970305 *2 درجِ PLCوارٍر 2461122

18496FALSEیىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری ؽؼثِ عَرؽجاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدSMAW1396071113970326جَؽىارعاسُ ّای فَالدی تا فزایٌذ 2325264

ًذارد18720یىغزُهزدوارگاُ هىاًیه خَدرٍ ؽؼثِ عَرؽجاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396081613970331 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2342345

(وار ٍ داًؼ) 2لالی تاف درجِ 1776یىغزُهزدویف دٍس عیار فزادًثِ(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1397011913970224(وار ٍ داًؼ)لالی تاف زاتلَیی 2392970

لالیثاف ززوی15300صثحسىوارگاُ چَلا  تافی ؽْزواج(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396102713970208(خیؾزفسِ)لالیثاف 2409942

14210FALSEیىغزُسىویف دٍس عیار فزادًثِ(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ یاسدُ تزٍجي1397011813970305دٍسًذُ لثاط هحلی تخسیاری سًا2432745ًِ

ًذارد14320یىغزُسىطزاحی دٍخر تاتاحیذر(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396122213970403ػزٍعه دٍس2451758

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى درٍُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

(خایاى دٍرُ راٌّوایی)هسَعطِ ----خایاى دٍرُ اٍل 

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى درٍُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

عَم راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

عال ط7 عال عاتمِ واریا تیغَاد تا 5خٌجن اتسذایی یا 



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّوایی ًذارد14100ػصزهزدتزق عاخسواى عیار ؽْزی(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011813970313ًصة خاًلْای خَرؽیذی2461287

ًذارد12160یىغزُهزدوارگاُ تلذرچیي ٍهزؽ تَهی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122613970216خزٍرػ دٌّذُ گَعفٌذ2445982

ًذارد17460یىغزُهزدوارگاُ رٍعسایی راعساب(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1397011413970510*2ًاسن دٍس سًاًِ درجِ 2461278

ًذارد15100صثحهزدتزق عاخسواى خادگاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396090613970210ًصة خاًلْای خَرؽیذی2369034

25303FALSEػصزهزدًیزٍّای هغلح ؽْزعساى فارعاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396092513970231ووه تزلىار عاخسواى 2384405

ًذارد14384ػصزهزد2وارگاُ خادگاى (دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396100213970319تزلىار عاخسواى2385850

12303FALSEیىغزُهزدهزوش ثاتر(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396092913970201ووه تزلىار عاخسواى 2388040

ًذارد16288صثحهزدitوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970115وا( )E3 ) SMAWجَؽىاری تا فزایٌذ لَط الىسزیىی دعسی 2410240

ًذارد14288یىغزُهزدوارگاُ اهَسػ ًیزٍی اًسظاهی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396122313970413وا( )E3 ) SMAWجَؽىاری تا فزایٌذ لَط الىسزیىی دعسی 2433682

1850FALSEصثحهزدًیزٍّای هغلح ؽْزعساى فارعاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396121913970125(عطح همذهازی)KABوارافزیٌی تا رٍیىزد 2449929

ًذارد15384یىغزُهزدتزق عاخسواى عیارسًذاى ؽْزلزدگاى(تزادراى)هزوش ؽوارُ چْار لزدگاى1396110113970208تزلىار عاخسواى2420428

2زؼویزوار لَاسم خاًگی تزلی حزارزی ٍ گزدًذُ درجِ 14422ػصزهزدوارگاُ زؼویز لَاسم خاًگی(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396070413970211 *1زؼویزوار لَاسم خاًگی تزلی حزارزی ٍ گزدًذُ درجِ 2322590

ًذارد15210یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396070513970118(وار ٍ داًؼ)زؼویزوار وَلز اتی 2324176

ًذارد15300یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396070413970301ًصة  ٍزؼویز وَلزّای گاسی خٌجزُ ای ٍاعدیلر 2324204

ًذارد15480یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396071013970230 *2زؼویزوار تزق خَدرٍ درجِ 2324307

ًذارد14720یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396071013970230زؼویزوارازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی  2324374

ًذارد19720یىغزُهزد1وارگاُ ازَهىاًیه درجِ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396071113970231 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2327168

ًذارد19720یىغزُهزد1وارگاُ ازَهىاًیه درجِ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396071313970301 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2327195

ًذارد19720یىغزُهزد2وارگاُ تزق خَدرٍ  درجِ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396071113970231 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2327214

ًذارد14720یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396071713970215 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2327715

ًذارد14372یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396071213970123*زؼویزوار خىیج ؽَفاص گاسی 2327746

ًذارد12210یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396072513970230(وار ٍ داًؼ)زؼویزوار وَلز اتی 2333605

ًذارد12372یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396072513970301*زؼویزوار خىیج ؽَفاص گاسی 2333627

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

صٌایغ ؽیویایی-هىاًیه-فَق دیدلن  تزق

خایاى دٍرُ راٌّوایی 

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی 

ؽیوی- هىاًیه- فَق دیدلن تزق



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّوایی ًذارد14130صثحهزدavr-وارگاُ اتشار دلیك(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396111613970309زؼویزوار زلفي ّوزا2337045ُ

ًذارد19720یىغزُهزدوارگاُ  ازَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396081613970327 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2337159

ًذارد9500یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396110213970319 *2لَلِ وؼ ٍ ًصاب ٍعایل تْذاؽسی درجِ 2342239

ًذارد10300ػصزهزدIT-Aوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396082313970328(وار ٍ داًؼ)وارتز رایاًِ 2342366

ًذارد14720یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396081313970219 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2343458

ًذارد20720ػصزهزدوارگاُ تزق خَدرٍ(تزادراى)هزوش ؽوارُ چْار لزدگاى1396080213970125زؼویزوارازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی  2345665

ًذارد10460یىغزُسىوارگاُ خیاطی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396082813970120*2ًاسن دٍس سًاًِ درجِ 2359218

ًذارد22496یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاىSMAW1396082213970520جَؽىارعاسُ ّای فَالدی تا فزایٌذ 2360063

ًمؾِ وؾی ػوَهی عاخسواى12404صثحهزدصٌؼر عاخسواى(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396092513970115ًمؾِ وؾی عاس2372562ُ

ًذارد15450ػصزسىوارگاُ صٌایغ دعسی فزػ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396091213970114(وار ٍ داًؼ) 2لالی تاف درجِ 2374978

ًذارد12480صثحهزدوارگاُ زؼویز وار تزق خَدرٍ(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396091813970126 *2زؼویزوار تزق خَدرٍ درجِ 2375834

15120FALSEػصزهزدavr-وارگاُ اتشار دلیك(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدCorel1396091813970121 ثاتر تا ًزم افشار LEDطزاح ٍ عاسًذُ زاتلَّای 2378324

ًذارد121090یىغزُهزدوارگاُ تزق(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396091413970312(وار ٍ داًؼ) 2تزلىار صٌؼسی درجِ 2379165

ًذارد12197صثحسىوارگاُ تزق صٌؼسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396111113970114(وار ٍ داًؼ)راعسِ دٍس  2387531

ًذارد14640یىغزُهزد(ززاػ)وارگاُ هاؽیي اتشار(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396092813970114 *2ززاؽىار درجِ 2390402

2 درجِ PLCوارٍر 14272ػصزهزدPLCوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102413970127 *1 درجِ PLCوارٍر 2391567

15186FALSEیىغزُسىوارگاُ دٍخسْای عٌسی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ دُ ؽْزوزد1396102713970125عاسًذُ زَلیذاذ ًوذی دعر دٍس2393545

ًذارد20450ػصزسىوارگاُ صٌایغ دعسی فزػ(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ عیشدُ فارعاى1396100913970209(وار ٍ داًؼ) 2لالی تاف درجِ 2396878

20184FALSEػصزسى1وارگاُ ازَهىاًیه درجِ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396100613970115وارتز گیاّاى دارٍیی2397365

ًذارد14520یىغزُهزد2وارگاُ تزق درجِ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396101013970118تزلىار صٌؼسی 2399696

24330FALSEػصزسىوارگاُ وؾاٍرسی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ عیشدُ فارعاى1396101613970119طزاح  ٍ ًماػ عیاُ للن 2403085

15138FALSEصثحسىوارگاُ وؾاٍرسی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ عیشدُ فارعاى1396111413970203(فزؽیٌِ)تافٌذُ ؽثِ لالی2403168

ًذارد16288ػصزهزدوارگاُ جَؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970218وا( )E3 ) SMAWجَؽىاری تا فزایٌذ لَط الىسزیىی دعسی 2410233

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

عَم راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

دیدلن تزق

راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّوایی ًذارد14300یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396110213970121ًصة  ٍزؼویز وَلزّای گاسی خٌجزُ ای ٍاعدیلر 2412688

جَؽىاری لَلِ ّای فَالدی ون وزتي ٍ سًگ ًشى تا فزآیي14117ػصزهزدوارگاُ جَؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1396110713970128فَالدّای ون وزتي ٍ سًگ ًشى ب (Fillet)جَؽىار گلَیی 2413127

ًذارد14496صثحهزدوارگاُ جَؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجيSMAW1396112213970404جَؽىارعاسُ ّای فَالدی تا فزایٌذ 2413136

(خیؾزفسِ)در صٌایغHSEتىارگیزی 14242یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّفر ّفؾجاى1396110113970126(تْذاؽر ٍ ایوٌی ٍ هحیط سیغر) HSEافغز 2413209

ًذارد14496یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدSMAW1396110213970128جَؽىارعاسُ ّای فَالدی تا فزایٌذ 2413964

ًذارد14720یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396112513970403 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2416286

ًذارد14480یىغزُهزدوارگاُ ززاؽىاری(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396112813970310 *2زؼویزوار تزق خَدرٍ درجِ 2416298

وارؽٌاط زضویي ویفیر1650صثحهزدPLCوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدISO1396110213970127-19011-2011هویشی عیغسن ّای هذیزیسی تز اعاط2420361

24138FALSEصثحسىوارگاُ وؾاٍرسی(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ عیشدُ فارعاى1396121313970230(فزؽیٌِ)تافٌذُ ؽثِ لالی2420571

ًذارد13192ػصزهزدوارگاُ لَاسم خاًگی (تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396111813970211(وار ٍ داًؼ)زؼویزوار ٍعایل گاس عَس خاًگی 2422469

ًذارد13240صثحهزدوارگاُ لَاسم خاًگی (تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396111713970129(وار ٍ داًؼ)زؼویزوار اتگزهىي دیَاری 2422476

17165FALSEػصزهزدوارگاُ وؾاٍرسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396121413970223خزٍرػ دٌّذُ لارچ دووِ ای2425671

ًذارد16116صثحهزدIT-Aوارگاُ (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396120113970206تاغثاى2440935

ًذارد14460ػصزسىوارگاُ خیاطی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396120513970418ًاسن دٍس سًا2442615ًِ

ًذارد14264صثحهزدوارگاُ ّیذرٍلیه ٍخٌَهازیه(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396113013970216ّیذرٍلیه وار صٌؼسی2443012

ًذارد12160یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122613970216خزٍرػ دٌّذُ گَعفٌذ2445951

1532FALSEػصزهزدوارگاُ تزق صٌؼسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل21396122613970125 درجICDLِرایاًِ وار 2448736

17165FALSEػصزهزدوارگاُ وؾاٍرسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّؾر وَّزًگ1396121413970231خزٍرػ دٌّذُ لارچ دووِ ای2450418

ًذارد15180ػصزسىوارگاُ تْذاؽر صٌؼسی ؽْزوزد(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121813970414*هاًسَ دٍس 2454300

ًذارد20320یىغزُسىوارگاُ طزاحی ٍ دٍخر(خَاّزاى)هزوش ؽوارُ عیشدُ فارعاى1396121713970510ػزٍعه دٍس2456007

ًذارد14200یىغزُهزدوارگاُ زاعیغاذ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1397011413970413لَلِ وؾی عیغسن وف گزهایی2458892

1490FALSEیىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1397012213970229عزٍیظ ًٍگْذاری خَدر2458901ٍ

ًذارد161090یىغزُهزدوارگاُ تزق(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1397032013970812(وار ٍ داًؼ) 2تزلىار صٌؼسی درجِ 2460544

خایاى دٍرُ راٌّوایی

راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

(خایاى دٍرُ راٌّوایی)خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل 

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

(خایاى دٍرُ راٌّوایی)خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل 

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

وارؽٌاعی هذیزیر یا فٌی

خایاى دٍرُ هسَعطِ اٍل

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
ظرفیت

زمان 

آموزش
حذاقل تحصیالتپیطنیاز

خایاى دٍرُ راٌّوایی ًذارد151090یىغزُهزدوارگاُ تزق(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011413970701(وار ٍ داًؼ) 2تزلىار صٌؼسی درجِ 2460841

ًمؾِ وؾی ػوَهی عاخسواى14404یىغزُهزدصٌؼر عاخسواى(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011813970527ًمؾِ وؾی عاس2461261ُ

ًذارد14720یىغزُهزدوارگاُ ازَهىاًیه(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397022213970702 *2زؼویزوار ازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی درجِ 2461265

ًمؾِ وؼ ػوَهی عاخسواى15297یىغزُهزدصٌؼر عاخسواى(تزادراى)هزوش ؽوارُ دٍ  تزٍجي1397011813970509(ٍیالیی ٍ اخارزواًی)طزاحی هغىي2461341

راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

عیىل



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
پیطنیاززمان آموزشظرفیت

ًذارد2384صثحهزدزؼویز لَاسم خاًگی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396101213970216تزلىار عاخسواى2398272

ًذارد1720صثحهزدهىاًیىی اتي ػلی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ خٌج عاهاى1396101113970525زؼویزوارازَهثیل ّای عَاری تٌشیٌی  2398293

ًذارد1700یىغزُهزدسیز تٌذعاسی-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970129 *2تزلىار عاخسواى درجِ 2411040

2تزلىار عاخسواى درجِ 1390ػصزهزدًصاب دسدگیز-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396102113970208 *1تزلىار عاخسواى درجِ 2411056

2درٍدگز درجِ 1680یىغزُهزدوارگاُ عیار ؽْزی فزخؾْز(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد11396110613970211درٍدگز درجِ 2411652

ًذارد5667یىغزُسى(ع)خثاسی عٌسی اهام رضا (دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ّفر ّفؾجاى1396110113970211(خاؿ داًؼ اهَساى تا ًیاسّای ٍیضُ)ووه لٌاد 2414172

ًذارد2460یىغزُسىرٍعسای یاًچؾوِ-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396111313970123*2ًاسن دٍس سًاًِ درجِ 2416101

ًذارد1295ػصزسىجؼثِ عاسی- وارگاُ اعساد ؽاگزدی (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396110313970128ًماؽی رٍی عفال2421155

2380FALSEیىغزُهزدوارگاُ واهدَزز ًاغاى(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396110913970121زصَیزتزدار2426819

ًذارد3320یىغزُهزدزَلیذی خَؽان حیذری(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396111413970115ػزٍعه دٍس2429281

ًذارد3320یىغزُهزدزَلیذی زاتلَ فزػ ٍاحذ(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396112113970122ػزٍعه دٍس2429286

1130FALSEػصزسىوارگاُ صٌایغ دعسی سیٌسی ؽْزوزد(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396111713970118هیٌا وار خاًِ تٌذی2433699

4آخارازی ٍ  زؼَیض رٍغي- وارگاُ اعساد ؽاگزدی (تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396113013970210 *2درجِ  (زٌظین وار هَزَر)زَى اج 2437654 ًذارد3480یىغزُهزد

3380FALSEیىغزُهزدرٍعسای عَدجاى-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396113013970129زصَیزتزدار2437700

(lcd)زؼویزوارزلَیشیًَْای خیؾزفسِ علیواًی(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396113013970206*هًَساص وار ٍ ًصاب زاتلَّای تزق 2442824 ًذارد1450یىغزُهزد

ًذارد3190یىغزُهزدوارگاُ وؾاٍرسی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار21396122713970204ؽیزیٌی خش درجِ 2443499

وٌسزل تْذاؽر ٍ ایوٌی در ٍاحذ غذا ٍ ًَؽیذًی377صثحسىوارگاُ اعساد ؽاگزدی ًاغاى(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ ًِ ؽلوشار1396121413970116ًاًَای ًاى ّای حجین ٍ ًیوِ حجین2444511

ًذارد1564یىغزُهزددرٍخٌجزُ عاسی طْواعثی(تزادراى)هزوش ؽوارُ ؽؼ فارعاى1396121313970231(ًاسن وار)ٍرلىار 2446044

2 درجICDLِرایاًِ وار 182ػصزهزدرٍعسای ؽیخ ؽثاى-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزدPHOTOSHOP1396120713970115وارٍر 2446847

 عال 10 یا 2ووه لَلِ وؼ ٍ ًصاب ٍعایل تْذاؽسی درجِ 1214یىغزُهزدوارگاُ جَؽىاری ؽْزوزد(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد11396120713970116لَلِ وؼ ٍ ًصاب ٍعایل تْذاؽسی درجِ 2446863

1286FALSEیىغزُهزدرٍعسای تاردُ-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396122013970206ػىاط دیجیسال2447104

خایاى دٍرُ راٌّوایی

عال ط7 عال عاتمِ واریا تیغَاد تا 5خٌجن اتسذایی یا 

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

عَم راٌّوایی

عنوان دوره های آموزضی  استاد ضاگردی استان چهارمحال و بختیاری

حذاقل تحصیالت

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

دیدلن

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی



جنسیتآموزش در صنایع/پادگان/نام کارگاهنام مرکسپایان دورهضروع دورهنام دورهکذ دوره
نوبت 

آموزضی
حذاقل تحصیالتپیطنیاززمان آموزشظرفیت

خایاى دٍرُ راٌّوایی (وار ٍ داًؼ) 2لالی تاف درجِ 376صثحسىوارگاُ لالی تاف زاتلَیی(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122213970125(وار ٍ داًؼ)لالی تاف زاتلَیی 2449202

زؼویزوار رادیَ ٍضثط صَذ1535یىغزُهزدوارگاُ تزق اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121313970229*زؼویزوار زلَیشیَى رًگی 2451282

ًذارد1184یىغزُهزدخیزایؾگزهزداًِ(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396122613970126 *2خیزایؾگز هزداًِ درجِ 2451617

ًذارد1880یىغزُهزدآخارازی ٍ زؼَیض رٍغي-ؽْزوزد-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121413970410درجِ  (عٌگیي ٍ ًیوِ عٌگیي)زؼویزوار خَدرٍّای زجاری 2452386

ًذارد1700یىغزُهزد2ؽْزعساى تي-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1396121513970324 *2تزلىار عاخسواى درجِ 2453724

ًذارد1450یىغزُهزدهًَساصزاتلَّای تزق(دٍهٌظَرُ)هزوش ؽوارُ عِ اردل1396121713970210*هًَساص وار ٍ ًصاب زاتلَّای تزق 2454715

ًذارد1144یىغزُسىرٍعسای حیذری-وارگاُ اعساد ؽاگزدی(تزادراى)هزوش ؽوارُ یه ؽْزوزد1397011013970201(وار ٍ داًؼ) 2عزهِ دٍس درجِ 2461522

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ  راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى دٍرُ راٌّوایی

خایاى درٍُ راٌّوایی

دیدلن



ف
دی

ر

نام مزکش
پذیزش 

کارآموس
آدرس

شُرکرد  مجتمع ادارات  جىة پل ًَاییترادرانمرکس شُرکرد1

تريجه   جادٌ ريستای اسالم آتادترادرانمرکس تريجه2

3
مرکسخًاَران تريجه 

(سیار)
تريجه   جادٌ ريستای اسالم آتادخًاَران

جىة مرکس تُذاشت –خ تاَىر  –اردل ديمىظًرٌمرکس اردل4

جىة مذرسٍ راَىمایی پسراوٍ شُیذ چمران–َفشجان  تلًار شُذا ديمىظًرٌ(سیار)مرکس َفشجان 5

سامان  خیاتان ريب آَه  جىة ادارٌ گازخًاَرانمرکس سامان6

سًرشجان  تلًار اوقالب  کًی شُیذ استکی   ريتريی پمپ تىسیهديمىظًرٌ(سیار)مرکس سًرشجان 7

لردگان  شُرک فجرترادرانمرکس لردگان8

ريتريی شُرداری –تاتاحیذر خیاتان امام خًاَران(سیار)مرکستاتاحیذر 9

تريجه   ريستای وقىٍ   جادٌ تريجه دَاقانخًاَران(سیار) مرکسوقىٍ تريجه 10

فارسان   خیاتان َالل احمر   خیاتان محرمترادرانمرکس فارسان11

مالخلیفٍ    شُرک امام خمیىی –فالرد ترادران(سیار)مرکسفالرد 12

فارسان   سٍ راٌ تاتاحیذر   کمرتىذی   جىة داوشگاٌ علمی کارتردیخًاَرانمرکس خًاَران فارسان13

لردگان    شُرک فجر  اتتذای قطة صىعتیخًاَرانمرکس خًاَران لردگان14

15
مرکس خًاَران کًثر 

(سیار)اردل 
اردل   تلًار شُیذ تاَىرخًاَران

جىة کاوًن پريرشی فجر –کًچٍ ايل –خ اصلی ديمىظًرٌمرکس کًَروگ16

شُرکرد  مجتمع ادارات  جىة پل ًَاییخًاَرانمرکس خًاَران شُرکرد17

جًوقان  جادٌ چشمٍ تلثلديمىظًرٌ(سیار)مرکس جًوقان 18

شلمسار  تلًار داوشگاٌ جىة ساله يرزشی شُذاديمىظًرٌمرکس شلمسار19

لیست مراکس آموزش دولتی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری



رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

مزاقبت يسیباییصٖثشیا فسحیٞذی1ٝ
                                   8816774849وذخؼسی-366خالن-جٙة تیٕٝ خذٔاذ دسٔا٘ی-خیاتاٖ ِٚیؼصش تاالزش اص ػٝ ساٜ ػیٕٙا زماطغ ؿشیؼسی  

2224484                             زّفٗ  

2254906 زّف18ٗخالن - ن ظفش - خ ػؼذی غشتی - ؿٟشوشدمزاقبت يسیباییصٖفشیذٜ خٛس ؿٟشویتی ٘ظیش آ٘ا2

فاطٕٝ لٙثشیاٖػساسٜ ؿة3
زن

2250778      زّفٗ 101خالن -  ٔسشی ػْٛ 16٘شػیذٜ تٝ -خیاتاٖ ٘أجٛ-  دسٚاصٜ ػأاٖ- ؿٟشوشد مزاقبت يسیبایی

افؼا٘ٝ تٙی ؿشیفسٚ٘ان4
زن

03823523986زّفٗ -  8851815531وذ خؼسی -طثمٝ ػْٛ-(٘ٛس)ٔجسٕغ ػؼیذی  -خیاتاٖ أاْ-ػأاٖمزاقبت يسیبایی

ایشاٖ لاػٕیػشٔٝ ؿٟش5
زن

15٘ثؾ وٛچٝ - خیاتاٖ ؿشیؼسی - ؿٟشوشد مزاقبت يسیبایی

ٌّـاد احٕذیٔظ6ٜ
زن

3224170   زّف8843146549ٗوذخؼسی– 4خیاتاٖ ٔؼّٓ وٛچٝ - ػٛسؿجاٖمزاقبت يسیبایی

صیثا ٞاؿٕی٘یّٛفش7
زن

2242494 - 5 زّفٗ 8817683199وذ خؼسی-٘ثؾ خیاتاٖ خیٛ٘ذ -سٚتشٚی دسٔاٍ٘اٜ-خیاتاٖ ػؼذی غشتی-دسٚاصٜ ػأاٖ  -ؿٟشوشد مزاقبت يسیبایی

ّٔىی جاٖ سئیؼیغضا8َ
زن

2254387   زّف77ٗخالن-وٛچٝ ٘ـاط-      فّىٝ فشدٚػیمزاقبت يسیبایی

ؿٟٙاص ػّطا٘یٌُ ػشخ9
زن

3345082   -3334340  زّفٗ 8815889795وذخؼسی-25خالن -16خیاتاٖ ِٔٛٛی وٛچٝمزاقبت يسیبایی

ؿاٞذخر تٟـر آیٗصذف10
زن

                                        8831837343جٙة لشض اِحؼٙٝ ِٚی ػصش    وذخؼسی  -251تدالن -خیاتاٖ ؿٟذاء-ٔیذاٖ ا٘مالب   –فشخـٟش مزاقبت يسیبایی

03822428786  -    2424681زّفٗ   

حٕیذ سضا حفیظیآسیا11
مرد

2260910   زّفٗ  356خالن-جٙة اداسٜ وُ تیٕٝ خذٔاذ دسٔا٘ی-خ ِٚیؼصش ؿٕاِی-ؿٟشوشدمزاقبت يسیبایی

ٟٔٙاص ػثاػیچٟش12ٜ
زن

2579626     زّفٗ  8841855119وذ خؼسی-جٙة صتا٘ؼشای جٟا٘ثیٗ-ٞفـجاٖ تّٛاس ِٚی ػصشمزاقبت يسیبایی

الذع خؼشٚیخشدیؼا13ٖ
زن

32250818زّفٗ -300خالن  - 81٘ثؾ وٛچٝ - خیاتاٖ واؿا٘ی - ؿٟشوشدمزاقبت يسیبایی

ػٛداتٝ اخٛذآسأیغ14
زن

2252093   زّفٗ  8816833499وذخؼسی  -2خالن -47وٛچٝ –خیاتاٖ ػؼذی –ؿٟشوشد مزاقبت يسیبایی

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته مزاقبت و سیبایی



وثشی تالشیویا٘ا15
زن

(ٔشخصی((3344388خالن اَٚ    زّفٗ  - 12٘ثؾ وٛچٝ - ٔیذاٖ ٔؼّٓ -ؿٟشوشد مزاقبت يسیبایی

اوشْ سضٛیٌّشیض16
زن

2276892  زّفٗ 8816897659وذ خؼسی-خاػاط اتٛطاِثیاٖ -خ ّٔر-٘ثؾ ٔیذاٖ ا٘مالبمزاقبت يسیبایی

فیشٚصٜ ؿٟاتیٌّٙٛؽ17
زن

    3337713-2225236     زّف8815845334ٗخىذ خؼسی-10ٚ12تیٗ وٛچٝ -خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـسی مزاقبت يسیبایی

وثشی ػّیٕیػساس18ٜ
زن

3339135-3336381      زّف16ٗخالن-4وٛچٝ -خیاتاٖ ؿشیؼسی مزاقبت يسیبایی

7220179      زّف8812977177ٗوذ خؼسی-22خالن-12وٛچٝ -تّٛاس آإصادٌاٖ -ؿٟش ویاٖ مزاقبت يسیباییصٖ٘شٌغ ٔشدا٘ی خٛسآفشیٙا19

(ٔشخصی)(سٚتشٚی وٛچٝ ؿیشاص-حذ فاصُ فّىٝ فشدٚػی ٚچٟاسساٜ دسٚاصٜ فاسػاٖمزاقبت يسیباییصٖتسَٛ حؼیٙیػیسیا20ْ

13خالن-٘ثؾ خیاتاٖ طثاطثایی-خیاتاٖ فجش-ٔیش آتاد غشتیمزاقبت يسیباییصٖطیثٝ حیذسیػیٕای ٔا٘ذٌاس21

(ٔشخصی)53151خالن-7وٛچٝ-خیاتاٖ تالَ-ؿٟشوشدمزاقبت يسیباییصٖفاطٕٝ تٟاٌِّٛـ22ٗ

سٚتشٚی فضای ػثض- خیاتاٖ خاػذاساٖ - ؿٟشوشد مزاقبت يسیباییٔضٖاِٟاْ أا٘یٔیٙاٞٛس23

03812221440تٗ تؼر اَٚ   - 70وٛچٝ- خیاتاٖ واؿا٘ی غشتی - ؿٟشوشدمزاقبت يسیباییصٖطاِٝ صِٛسی٘ؼیٓ 24ٛ٘

٘ثؾ وٛچٝ لائٓ- اتسذای تّٛاس ِٚی ػصش - ػأاٖ مزاقبت ي سیباییصٖ صٞشا صفاییآیٙاص 25

2252093   زّفٗ  8816833499وذخؼسی  -2خالن -47وٛچٝ –خیاتاٖ ػؼذی –ؿٟشوشد مزاقبت ي سیباییصٖفاطٕٝ ػشِىیاٖٚیغ26

5ج  - 56ن - خ یاػش - تّٛاس حافظ ؿٕاِی - ؿٟشوشد مزاقبت ي سیباییصٖ٘ؼشیٗ ػّی صادٜٞیٛا27

2ج - 9ن - فشػی ٔاِه اؿسش - خ اتٛسیحاٖ تیشٚ٘ی - ٔیشاتاد غشتی - ؿٟشوشد مزاقبت ي سیباییصٖػا٘اص ػثذاِٟیإِٓا28

ػؼیذٜ ػاِیدٛسآساػس29ٝ
09907105098جٙة ٟٔذ وٛدن ٔٛػٛد   - خاییٗ زش اص آٔٛصؿٍاٜ ؿٟیذ احٕذ ػاِی خٛس - خیاتاٖ ؿٟذاء - ػٛسؿجاٖمزاقبت ي سیباییصٖ

اػظٓ فشأشصیتٟی30
26وٛچٝ - خیاتاٖ ٘ٛاب ؿشلی - ٞفـجاٖمزاقبت ي سیباییصٖ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته طزاحی و دوخت



رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜ

صٖفاطٕٝ احٕذیآرس31
2227586زّفٗ  -  8818618977 وذ خؼسی 8 خالن 24خیاتاٖ وٕاَ إِّه وٛچٝ - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖتسَٛ سئٛفػیٙا32
8818619394     وذخؼسی2223819 - 2250242            3 خالن 16خیاتاٖ وٕاَ إِّه وٛچٝ  –وٛی فشٍٞٙیاٖ - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖٔٙیظٜ لائذیفاطیٕا33
2247288            زّف8818335916ٗوذخؼسی-خیاتاٖ تالَ-خیاتاٖ زخسی -خاییٗ زش اص زشٔیٙاَ-وٛی ؿٟشداسی  –ؿٟشوشد طزاحی ديخت

صٖفٟیٕٝ ػّٛیٟٔش34
3333328          زّفٗ     8815764594وذخؼسی– 10  خالن 50وٛچٝ-خیاتاٖ یاػش –ؿٟشوشد طزاحی ديخت

صٖفشصا٘ٝ ٔحٕذی ٔمذْٔیچىا35
3347739       زّفٗ    8815814465وذخؼسی-5خالن-35وٛچٝ–خیاتاٖ ٚسصؽ  –ؿٟشوشد طزاحی ديخت

صٖؿىٛفٝ جؼفشیفش36ًٙٞ
2260664       زّفٗ  8816778165وذخؼسی  -9 خالن 54ػؼذی غشتی وٛچٝ - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖ ثشیا ٔخساسیاٖػشفا37ٖ
2226542       زّفٗ    8816779419وذ خؼسی-110خالن-طثمٝ ػْٛ  –چٟاسساٜ فصیحی ٔجسٕغ تٟشاْ  –ؿٟشوشد طزاحی ديخت

صٖٔؼصٛٔٝ زٛوّیػسیك38
2577333        زّفٗ 2ج-28ن -خ واؿا٘ی-ٞفـجاٖطزاحی ديخت

صٖٟٔیٗ اػسٕادی فشؿیٛا39
3388299      زّف15ٗ٘ثؾ وٛچٝ - تؼذ اص چٟاسساٜ فشدٚػی - خ ػؼذی - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖآصیسا ٌٛدسصیػسایؾ40
ٚاحذ صیشصٔیٗ- 1تّٛن  - 3ن- خ تؼیج - خ فشدٚػی ؿٕاِی -  ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖخذیجٝ وال ٞیٟٔشٌا41ٖ
03822425500       زّف8831843595ٗوذخؼسی-سٚتشٚی ٔؼجذ جأغ- ؿٟشیٛس17خیاتاٖ -فشخـٟشطزاحی ديخت

صٖفشؿسٝ لاػٕیخشدیغ42
2484019- 03822482497     زّفٗ 883311557وذخؼسی-10خالن-25ٌّؼساٖ–خیاتاٖ أاْ وٛچٝ زؼاٚ٘ی- طالا٘هطزاحی ديخت

صٖثشیا سیاحیاطّغ43
2261714             زّفٗ     8817682989دسٚاصٜ ػأاٖ ٞـر ٔسشی خیٛ٘ذ جٙة آسایـٍاٜ خش طالیی    وذ خؼسی-ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖزٛساٖ ؿشیف فشتٟاسا44ٖ
2275583جٙة خاسویًٙ فشخـٟش       زّفٗ-ٔجسٕغ فاضُ-ؿٟشوشد   حذفاصُ فّىٝ آتی ٚٔیذاٖ ا٘مالبطزاحی ديخت

طّؼر آغا زشاتیٞٙش45
صٖ

خذمات - طزاحی ديخت 

- بُذاشت ي ایمىی - آمًسشی 

َىزَای تجسمی

3338337        زّفٗ  8815937137وذ خؼسی  -33 خالن 37ٔیذاٖ ا٘مالب وٛچٝ - ؿٟشوشد

8خالن  - 36وٛچٝ -  ؿٟشیٛس   17خ - ؿٟشوشدطزاحی ديختػٛػٗ ٔشدا٘یاٌّٖفا46ْ

صٖخٛساٖ تٟشأیٔیالد47
03823523268     زّفٗ  8851844486وذ خؼسی-طثمٝ اَٚ  - تؼذ اص وٛچٝ ػذاِر-خیاتاٖ ػٕاٖ خاییٙسش اص ٔؼجذ اتٛ اِفضُ -ػأاٖطزاحی ديخت

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ



صٖحّیٕٝ چٍّشدیػثضی48ٝٙ
338318 7  زّفٗ  23خالن 2وٛچٝ -تّٛاس أاْ ػّی -ٔیشآتادغشتی- ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖصٞشٜ  ٔیشصاییاٖخأچا49َ
03822424997         زّفٗ     13خالن   -16تّٛاس ِٚی ػصش وٛچٝ  –فشخـٟش طزاحی ديخت

ؿٟٙاص ٔحٕذیاِٖٚی ػصش50
صٖ

2222568زّفٗ       (ٔشخصی)    8816848335وذ خؼسی-طثمٝ دْٚ ٘ؼاجی ایشاٖ-سٚتشٚی ٕ٘ایٙذٌی چشخ صٙؼسی-چداییٗ زش اص ػٝ ساٜ ػیٕٙا- ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖػصٕر ػشتذؿسیٞاجش51
3384526  زّفٗ             (ٔشخصی)     3وٛچٝ - خ الِٝ - خ جٟاد -ٔیشآتاد غشتی -   ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖٔٙیظٜ ؿٕغدس٘ا52
2229508           زّف34ٗخالن   -47وٛچٝ-خیاتاٖ ّٔر-فّىٝ ا٘مالبطزاحی ديخت

صٖٞالَ  احٕشٔجسٕغ ٞالَ احٕش53
2224958 - 2254811       زّفٗ   8818619491وذ خؼسی-جٙة خُ ٞٛایی-ؿٟشوشد وٛی فشٍٞٙیاٖ جٕؼیر ٞالَ احٕش    خیاطی يفه آيری اطالعات

صٖطاٚٚع وٙؼا٘یخش٘ذ54
03822578022 - 7333          زّفٗ        10تّٛاس فجش خیاتاٖ تالَ خالن  –ٞفـجاٖ طزاحی ديخت

ٔحٕذ دٞما ٘یأی55ٗ
دٚٔٙظٛسٜ

3723239         زّفٗ             8858174343وذخؼسی–خ ّٔر سٚ تٝ سٚی تا٘ه ّٔی - تٗفىايری اطالعات-طزاحی ديخت

وٕیسٝ  أذاد أاْ خٕیٙیخیشٚاٖ ٚالیر56
صٖ

2254314     زّف8817613435ٗوذخؼسی-ٔجسٕغ فشٍٞٙی ٚالیر  -2خ ِٔٛٛی  ٔماتُ ٔذسػٝ  ػیذ جٕاَ جٙة وٕیسٝ أذاد ٔٙطمٝ - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖٟٔیٗ ٔاِىیحذیث57
8885644381وذ خؼسی-15سٚتشٚی ن -تّٛاس أاْ خٕیٙی-چٟاساٜ آزؾ ٘ـا٘ی-ٔیشآتاد ؿشلی-ؿٟشوشدطزاحی يديخت

صٖحٕیشا طاٞش صادٜسٚیا58
خ ؿٟیذ ٔثیٙی- 314لطؼٝ - 36ٔحّٝ - ٔٙظشیٝ - ؿٟشوشد طزاحی ديخت

صٖصٞشا ؿیشیاٌُٖ ٔحٕذی59
3358077فشػی اَٚ         زّفٗ     -خیاتاٖ ٌُ تٟاس -خیاتاٖ ٘ؼسشٖ  -3خیاتاٖ تٟاسػساٖ ٔجسٕغ فشٍٞٙیاٖ وٛچٝ طزاحی ديخت

ِیال لاػٕیإِاع60
صٖ

2225031       زّف27ٗٚاحذ -ػاخسٕاٖ رٚب آٞٗ -جٙة ػیٕٙا تٟٕٗ-٘شػیذٜ تٝ ػٝ ساٜ ػیٕٙاصىایع دستی- طزاحی ديخت  

صٖٔشیٓ لادسی        ظا61ٝٔٛ٘
2429892صیش صٔیٗ      زّفٗ- ا٘سٟای خ دا٘ؾ -  فشخ ؿٟش طزاحی ديخت

ٔشضیٝ سئیؼیاخیىا62
صٖ

3343666جٙة ٔاػر تٙذی ػثالٖ     زّفٗ- تّٛاس ٔفسح - خ ٔفسح - ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖتسَٛ غفاسیا63ٍِٛ
4خالن  - 13وٛچٝ- خیاتاٖ ٔؼّٓ- ؿٟشوشدطزاحی ديخت

صٖػصٕر ایٕا٘یػاسیٙا64
7خالن -85/5وٛچٝ -خیاتاٖ ِٚی ػصش جٙٛتی طزاحی ديخت

صٖٔؼصٛٔٝ سفیؼیتشؽ65
03822484410      زّف29ٌّٗؼساٖ-خیاتاٖ أاْ-طالا٘هطزاحی يديخت



2271093        زّفٗ        5خالن  - 22وٛچٝ -  فّىٝ فشدٚػی- ؿٟشوشدطزاحی ديختصٖسیحا٘ٝ ػیاحیاٖآصاد66ٜ

صٖصٞشٜ سیاحیفشاٞٙش67
59ج - خ دٞماٖ - خ تاتا طاٞش - خُ فشًٞٙ - ٔیشآتاد غشتی - ؿٟشوشدطزاحی يديخت

تذسی سیاحی٘شٌغ68
صٖ

-صىایع غذایی - طزاحی ديخت 

بُذاشت -  خذمات آمًسشی
2271539          زّفٗ   49وٛچٝ - خ ّٔر -ؿٟشوشد 

صٖسضٛاٖ اػىٙذسی٘ؼی69ٓ
7221903-  7222533            زّفٗ   84ج - طثمٝ خاییٗ ٔغاصٜ زٕؼیش زّٛیضیٖٛ أیذی - خیاتاٖ ؿٟذای ؿشلی سٚتشٚی دسٔاٍ٘اٜ - ؿٟش ویاٖطزاحی ديخت

صٖٔشیٓ سضاییثٙا70
خ ؿٟیذ تشازی- خ ػشفاٖ- خ ؿٟیذ زٛوّی - ٟٔذیٝ طزاحی يديخت

صٖطاٞشٜ اتشاٞیٕیالالیا71
03822942030سٚتشٚی ػىاػی آسؿاْ         زّفٗ- خ تاٞٙش - دصن طزاحی يديخت

صٖصٞشٜ خذٚسدیٌُ اتشیـ72ٓ
صیش صٔیٗ- سٚتشٚی خشاصی - خاییٗ زش اص فّىٝ ا٘مالب -ػأاٖ طزاحی يديخت

صٖٔشیٓ ویا٘یصیه صان73
4420204زّفٗ- ػاخسٕاٖ فشٍٞٙی ٚ ٚسصؿی ٘صش - خیاتاٖ أاْ - ٘شػیذٜ تٝ ٔیذاٖ سػاِر- چاِـسشطزاحی يديخت

صٖ٘ذا اصغشصادٜآٚا74
(ٔشخصی) 8ج  - 24ن -خاسن ٔؼّٓ - خ ٔؼّٓ - ؿٟشوشد طزاحی ي ديخت

صٖآصیسا ٌٛدسصیػسایؾ75
ٚاحذ صیش صٔیٗ- 1تّٛن  - 3وٛچٝ - خ تؼیج - خ فشدٚػی ؿٕاِی - ؿٟشوشدطزاحی ي ديخت

32244930طثمٝ دْٚ - خاػاط صیسٖٛ - فّىٝ آتی - حذ فاصُ چٟاسساٜ فصیحی - ؿٟشوشدصىایع وساجیصٖافؼا٘ٝ ٔحؼٙیػٟا76

ػحش ٔٙصٛسیؿىٛفٝ ٔشی78ٓ
زن

(ٔشخصی)ٔٙضَ ؿٕغ- جٙة تا٘ه ٟٔش ایشاٖ -خ واؿا٘ی - ٞفـجاٖ- ؿٟشوشد طزاحی ي ديخت

ویٟاٖ سئیؼیوّثٝ ٞٙش79
زن

3جٙة وٛچٝ ٔفسح -  ٔسشی 8وٛچٝ - خ ػؼذی - ٘افچ - ؿٟشوشدطزاحی ي ديخت

ٔاٞی جاٖ تٟاسٌِّٛؼسا80ٖ
زن

33542062جٙة دتیشػساٖ دخسشا٘ٝ ػفاف  - خیاتاٖ ؿٟیذ ٔحٕٛد خٛس - ٞٛسٜ - ػأاٖ طزاحی ي ديخت

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜ
آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته فناوری اطالعات



دومنظورهخشٚا٘ٝ واظٕیخیـشٚ سایا81ٝ٘
امًر مالی ي - فه آيری اطالعات 

باسرگاوی

2229247-2262991        زّفٗ         57خالن-61وٛچٝ;-حذفاصُ ٔیذاٖ دا٘ـٛچٟاسساٜ فشدٚػی–خیاتاٖ ػؼذی -ؿٟشوشد

دومنظورهوشأر ٔٙصٛسیػصش٘ٛی82ٗ
2251919    زّفٗ     8816776495وذخؼسی– 301خ ِٚی ػصش ػٝ ساٜ ػیٕٙا خالن - ؿٟشوشدفه آيری اطالعات

زنصیٙة وثیشیٟٔشٌاٖ ػیؼس83ٓ
3520089دوسش تخسیاس          زّفٗ- سٚتشٚی تٟذاسی - ا٘سٟای خیاتاٖ ػؼذی - ػأاٖ فه آيری اطالعات

دومنظورهحٕیذ حثیثیصفشٚ یه84
2253855 -  2227999       21خالن  -8816783161وذخؼسی    -چٟاس ساٜ فصیحی وٛچٝ ٔجسٕغ أاْ صادق فه آيری اطالعات

زن٘جٕٝ صاِحیػیٙا ٔذیا85
امًر مالی ي - فه آيری اطالعات 

باسرگاوی

0382-2570260       زّفٗ   3خالن -28وٛچٝ -خیاتاٖ واؿا٘ی - ٞفـجاٖ

دومنظورهفشأشص حیذسیثأٗ االئ86ٕٝ
6-3345153         زّف8815845885ٗوذخؼسی -12وٛچٝ –جٙثثا٘ه صادساذ -ؿٟشوشد خیاتاٖ ؿشیؼسیفه آيری اطالعات

مرداتشاٞیٓ یادٌاسیٔاٞٛس87
امًر مالی ي - فه آيری اطالعات 

باسرگاوی

03823526264دوسش تخسیاس    زّفٗ- سٚتشٚی تٟذاسی - ا٘سٟای خیاتاٖ ػؼذی - ػأاٖ 

زن٘جٕٝ ؿٕؼیاٖ٘ـاٍ٘ش88
2424493 طثمٝ دْٚ    زّفٗ 10خیاتاٖ دا٘ؾ خالن -فشخـٟشفه آيری اطالعات

زنفاطٕٝ فشٚص٘ذٜاػساس ػیؼس89ٓ
2570465          زّف8841653391ٗوذ خؼسی -جٙة تا٘ه ا٘صاس    -حؼیٙیٝ فاطٕیٝ-ٞفـجاٖ خ واؿا٘یفه آيری اطالعات

دومنظورهاػٕاػیُ زٛوّیچشزى90ٝ

مذیزیت - امًر مالی ي باسرگاوی 

فىايری اطالعات-صىایع

2220861-2262275          زّف23ٗخالن-سٚتشٚی ؿشور فشؽ جٟاد-خاییٗ زش اص چٟاسساٜ تٛػّی-ؿٟشوشد

دومنظورهاػذاهلل اػذیدادٜ ٍ٘اس91
فه آيری اطالعات

2244553طثمٝ ٞٓ وف          زّفٗ-436خالن-زماطغ ِٔٛٛی ِٚٚی ػصش 

زنفاطٕٝ ِٔٛٛیلائ92ٓ

امًر مال -فىايری اطالعات

طزاحی -مزاقبت يسیبایی–

يديخت

03823842621سٚتشٚی خٛاس ٚ تاس فشٚؿی تیٍی                 زّفٗ- چٟاسساٜ ٔؼجذ أاْ حؼٗ - خیاتاٖ ؿٟذا ؿٕاِی -ٚسد٘جاٖ 

3348734            زّف38ٗخالن - 44٘ثؾ وٛچٝ - خ ّٔر -ؿٟشوشدفىايری اطالعاتصٖػٕیٝ ٞیثسیوّیه93

دسب لٟٜٛ ای- ػٕر چح-خالن ٞـسٓ-24ن -تّٛاس سٞثش-ٟٔذیٝفىايری اطالعاتصٖٔشیٓ غفاسیواٚٚؽ94

(ٔشخصی)2244897زّفٗ-51٘ثؾ وٛچٝ -خیاتاٖ ػؼذی غشتی-ؿٟشوشدفىايری اطالعاتٔشدٔحؼٗ جٛؿٗفش٘ٛد خشداص95ٜ

سٚتشٚی  ؿٛسای ؿٟش- ٘شػیذٜ تٝ چٟاسساٜ اػسا٘ذاسی - تّٛاس حافظ ؿٕاِی - ؿٟشوشدفىايری اطالعاتٔشدػثاع ؿاٞیٗؿٟش ٞٛؿٕٙذ96



7خالن - چٟاسساٜ فجش- خ ٔٛػٛی - ٞفـجاٖ فىايری اطالعاتصٖٔشضیٝ حؼیٙیػدٙا97

(ٔشخصی)طثمٝ دْٚ - جٙة زاوؼی زّفٙی ػیؼی - خیاتاٖ أاْ - ؿٟش ویاٖ فىايری اطالعاتدٚ ٔٙظٛسٜ٘ؼشیٗ ٔٛٔٙیؿؼثٝ خٛیؾ98

32222066   زّف320ٗخالن - 11جٙة وال٘سشی - خ ػؼذی - ؿٟشوشد فىايری اطالعاتصٖٔشیٓ ٔـشف إِّهخٙجشٜ ٘ٛی99ٗ

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

٘صشذ جؼفشیاٌّٖثاف100
زن

صىایع وساجی
2225988        زّفٗ     22 ج 76ػؼذی غشتی ن 

ساضیٝ ػؼٍشیزاسٚخٛد101
زن

صىایع وساجی
3خالن-65ن -خیاتاٖ تاٞٙش

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

ٟٔیٗ صحشاٌشد٘مـی102ٝٙ
زن

2273415-2220495ٔیذاٖ فشدٚػی خاػاط ػجاد طثمٝ دْٚ          زّفٗ صىایع دستی بافت

زناوشْ واظٓ خٛسوالػیه ٘ٛی103ٗ
2423365طثمٝ ػْٛ         زّفٗ-خاػاط تشٚجٙی ٞا-فّىٝ آتی-ؿٟشوشد خیاتاٖ ّٔر صىایع دستی بافت

رشته  صنایع نساجی

رشته صنایع بافت

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ



احٕذ ِجٕیشیسٚ٘اع104
زن

2272677         زّف8816833115ٗوذ خؼسی-47/1وٛچٝ -تیٗ فّىٝ آتی ٚفّىٝ ا٘مالب-ؿٟشوشد(بافت)صىایع دستی 

ؿثٙٓ سیاحیصسیٗ ٘مؾ105
زن 

(ٔشخصی)طثمٝ ػْٛ - خاػاط ػؼیذی - خ أاْ -  ػأاٖ  (بافت)صىایع دستی 

خشیؼا ؿفیؼیٔاٞشیغ106
زن

(ع)تاالزش اص ٔؼجذ أاْ صادق-خیاتاٖ ٔیخه-فّىٝ فذائیاٖ اػالْ-فشخـٟش(بافت)صىایع دستی 

٘شٌغ ٘یىخٛاٜتاؽ ٌش107ٜ
زن

10-8تیٗ خالن - 25وٛچٝ - خیاتاٖ ػؼذی ؿشلی - ؿٟشوشد(بافت)صىایع دستی 

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

ػیذ جٛاد واظٕیطال واسا108ٖ
دومنظوره

2278485   زّفٗ 135خالن - ٔحشْ جٙٛتی خاػاط ِٚیؼصش  طثمٝ ػْٛ    12(...طال ي  )صىایع دستی

سیًراالت سیمی ي کیف ديسصٖاِٟاْ فضُ اِٟیصً٘ ٞٙش109
(ٔشخصی )طثمٝ ػْٛ- ػاخسٕاٖ رٚب آٞٗ - جٙة ػیٕٙا تٟٕٗ  - خ ػؼذی غشتی - ؿٟشوشد 

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

غضاِٝ ٘ٛسی صادٜخشاوسیه110
زن

عمزان
3377610   زّف5ٗخالن - خیاتاٖ ؿٟشیاس-تّٛاس فشًٞٙ -ٔیش آتاد غشتی 

سضا تالِیٔاوا111ٖ
مرد

مکاویک
3343313                زّف11ٗج-36ن-خ ؿشیؼسی

معماری- رشته   عمزان 

(طال وجواهز ساسی)رشته صنایع دستی 

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ



مردػٕاد ٘ٛرسیخیٕایؾ ایّیا جٟا٘ثی112ٗ
عمزان

2224410 -1٘ثؾ وٛچٝ - خیاتاٖ زخسی - ؿٟشوشد

غالٔشضا  حؼیٙیچسش حىٕر113
مرد

خذمات آمًسشی
2261022  زّفٗ  38ن - خ خٛاسصٔی - ٔیشآتاد غشتی- ؿٟشوشد 

زنجیشاٖ خّیّی ٔمذْتاسد114ٚ
عمزان

(ٔشخصی)11ج - تٗ تؼر - ن ػیذ آلا تضسي - چٟاسساٜ تاصاس - ؿٟشوشد

مردایٕاٖ ٔخساسی فشدداتا ٌؼسش115
امًر حمل يوقل

٘ثؾ ٔؼجذاِٙثی- ٔیذاٖ لذع - ؿٟشوشد

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

فشیثا ٌٛدسصییاع116
زن

03822577898          زّفٗ  10خالن- زیش سٚتشٚی لاِی فشٚؿی وأىاس      7ٞفـجاٖ  خیاتاٖ صىایع دستی

ٔظٌاٖ سؽ جٕـیذیٌّثشي117
زن

2264647       زّف102ٗخالن-طثمٝ اَٚ-ٔجسٕغ زجاسی تٟشاْ-چٟاس ساٜ فصیحیصىایع دستی

ِیال ػؼٍشیٌالی118ُ
زن

سٚتشٚی تیٕٝ ایشاٖ-صیش صٔیٗ-خیاتاٖ تاصاسصىایع دستی

رشته  هنزهای تشیینی

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ



رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

(ٔشخصی ) 55ٚاحذ- طثمٝ صیش صٔیٗ - خاػاط ٔیالد -  ٔحشْ 12خ -ؿٟشوشدکشاورزیزنزهرا دانش پژوهاسویذ119ٜ

مژگان فیضارمغان سبز120
32220802جٙة ٔؼجذ ٘ٛ  - 7وٛچٝ - ٚ ٔیذاٖ فشدٚػی - حذ فاصُ چٟاسساٜ فشدٚػی- ؿٟشوشدکشاورزیزن

رشتٍ آمًسشیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

نوید کالنیماساژایرانیان121
زن/ مرد

5ٚاحذ- طثمٝ دْٚ - ٔجسٕغ حؼاْ  - 51٘ثؾ وٛچٝ - خ ػؼذی -ؿٟشوشدماساژ

مردذبیح هللا کهیانیایمن صنعت پارس122
32226064تٝ ػٕر ٔیذاٖ تؼیج - چٟاسساٜ ٞٛاخیٕایی - خ واؿا٘ی - ؿٟشوشدبهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی

رشته کشاورسی

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

4230888    زّفٗ  63وٛچٝ ؿٟیذ ٘ٛاتی خالن - ٌّفشٚؿی اسویذٜ-فّىٝ ػثادذ- تشٚجٗٔشالثر ٚصیثاییصٖصٞشا ػٟشاتیآفاق1

4236084        زّف8871763192ٗوذخؼسی-طثمٝ دْٚ-جٙة تا٘ه ٔؼىٗ-فّىٝ ؿٟیذ٘اغا٘ی-تشٚجٗٔشالثر ٚصیثاییصٖٔیٙا اػٕاػیّیزه ػساس2ٜ

تاالزشاص آصٔایـٍاٜ ٔشوضی-تّٛاس تٛرسجٕٟشی-تشٚجٗٔشالثر ٚصیثاییصٖآصیسا حىٕر خٛسػایٝ سٚؿ3ٗ

4223852   زّف8871845857ٗوذخؼسی  -31تشٚجٗ تّٛاس ٔذسع چٟاسساٜ تٟذاؿر وٛچٝ ٔشالثر ٚصیثاییصٖصٞشا حمیمیزاسا4

03824343754٘ثؾ فشػی اَٚ           - خیاتاٖ لذع - ٘مٙٝ ٔشالثر ٚ صیثاییمردپوریا آقاییؿٟش5ٛٔ

ٔشالثر ٚ صیثاییصٖلیال امیری مطلقکژال6
کوچه امید- فلکه شهید بهشتی - فرادنبه 

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

03824231611       زّفٗ 8871614131وذخؼسی -34 خالن 8تّٛاس ؿٟیذ تٙائی وٛی أاْ وٛچٝ - تشٚجٗطشاحی دٚخرصٖخشٚا٘ٝ طائفیٔاسا7َ

4231157ٔماتُ خاػاط ٘ٛس ؿشق         زّفٗ  - خشداد15خیاتاٖ - تشٚجٗطشاحی دٚخرصٖػضذ ػّیٕا٘یاٖص٘ثك8

4230733      زّفٗ  23خالن -تشٚجٗ خ لش٘ی جٙة ٔؼجذ فاطٕٝ اِضٞشا وٛچٝ إِاع  طشاحی دٚخرصٖػٕیٝ خذیٛیطشح 9ٛ٘

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت



4229979      زّف8871763198ٗوذ خؼسی-طثمٝ ػْٛ-چٟاسساٜ ِٚیؼصش -ٔیذاٖ ؿٟیذ ٘اغا٘ی - تشٚجٗطشاحی دٚخرصٖحثیثٝ خذیٛیوٛثش10

4236985طثمٝ دْٚ      زّفٗ- خاػاط ٕٞایی - خیاتاٖ طاِما٘ی - تشٚجٗ طشاحی ٚدٚخرصٖصیثا خذیذاسیاػٕی11ٗ

4233076         زّف81ٗج-38.ن-چٟاساٜ طٛع-تّٛاس تٛػّی-تشٚجٗطشاحی ٚدٚخرصٖافؼا٘ٝ سضٛا٘یآسٔیال12

خاػاط خاػاسٌاد-  خشداد 15خ - تشٚجٗ طشاحی ٚدٚخرصٖصٞشا ػثذاِٟی٘ٛآٚساٖ ٞٙش13

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

4223916          زّفٗ 8871769956وذ خؼسی-جٙة صٙذٚق ٟٔش أاْ سضا-فّىٝ ٔشوضیثٝ طشف تّٛاس ػاحّی-تشٚجٗ فٗ آٚسی اطالػاذدٚٔٙظٛسٜساضیٝ صٔا٘دٛسػّٓ 14ٛ٘

دٚٔٙظٛسٜٟٔذی حازٕیاٍٖ٘یٗ خاسع15
أٛس ٔاِی - فٗ آٚسی اطالػاذ 

تاصسٌا٘ی
4222828 -  4232257       زّفٗ    8871816114وذخؼسی-طثمٝ دْٚ-خاػاط حائشی-تّٛاس ٔذسع –تشٚجٗ 

ٔجسٕغ ایشا٘یاٖ-تّٛاس ٔذسع-تشٚجٗفٗ آٚسی اطالػاذٔشدٔحٕذ جٛاد  وشٔیػایثش٘ر16

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

4078  زّفٗ  16خالن  - 2وٛچٝ تاساٖ - خ سٚدوی - تّٛاس ّٔر - تشٚجٗ صٙایغ غزاییصٖغضاِٝ اخٛاٖ طاٞشیخا٘یز17

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته فناوری اطالعات

رشته صنایع غذایی



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

03827223757جٙة اداسٜ خؼر سٚتشٚی چاخخا٘ٝ أیذ       زّفٗ  -أاْ سٜ -خ ٔشالثر ٚصیثاییصٖٔاٜ خاسٜ ٘ؼیٓ خٛسٔسی1ٗ

2
ػٛداٝت احٕذیٞذیٝ ػشٚع

صٖ
                                                     8861665585وذ خؼسی-وٛچٝ ؿٟیذ أیشی-فاسػاٖ خ ؿٟیذ داٚدی سٚتشٚی تا٘ه ػدٝ ٔشالثر ٚصیثایی

03827227604زّفٗ   

7225658وٛچٝ اسج     زّفٗ-خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـسی-فاسػأٖشالثر ٚصیثاییصٖ٘ؼشیٗ اػذیخاسٔیذا3

جٙة زایش فشٚؿی طاِثی-اَٚ تّٛاس وـاٚسص-جٛ٘ماٖ ٔشالثر ٚصیثاییصٖٔشیٓ ٘اظٕیآخادا٘ا4

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

صٖٔیسشا غالٔیٞا5ِٝ
863833779وذ خؼسی-25خالن-ػٕر چح-٘شػیذٜ تٝ ٔیذاٖ ػداٜ-خیاتاٖ طاِما٘ی-فاسػاٖطشاحی دٚخر

افؼا٘ٝ ػّیٕا٘یزش6ٝٔ
صٖ

7230335  زّفٗ 8861638778وذ خؼسی-سٚتشٚی دا٘ـٍاٜ آصاد1خال -25وٛچٝ -  خیاتاٖ ؿٟیذ ٘ٛاب صفٛی –فاسػاٖ طشاحی دٚخر

صٖفاطٕٝ ٕٞسیاٖیٕٙا7
7375278سٚتشٚی ٔذسػٝ غیش ا٘سفاػی اتٗ ػیٗ      زّفٗ-تا تاحیذسطشاحی ٚدٚخر

(ٔشخصی) 7464022    زّفٗ 2خالن -وٛچٝ خیثش -خیاتاٖ ٔؼجذ اِٙثی-جٛ٘ماٖ طشاحی ٚدٚخرصٖخشیؼا خؼشٚی٘فیغ8

صٖٔشیٓ داٚسیخش٘یا9ٖ
33221868      زّف4ٗطثمٝ ػْٛ  ٚاحذ- ػاخسٕاٖ واسآفشیٙاٖ ٚحذذ - چٟاسساٜ فشٔا٘ذاسی - فاسػاٖ طشاحی ٚدٚخر

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت



صٖحٕیذٜ حیذسیزش10ٓ٘
سٚتشٚی ػداٜ- ٘ثؾ خ ٔفسح - خ فشدٚػی - فاسػاٖطشاحی ٚدٚخر

صٖٔیٙا داٚٚد صادٜػاج11
جٙة الػسیه فشٚؿی  ّٔر- - تّٛاس ؿٟذای غشتی - ػٝ ساٜ تاتاحیذس- فاسػاٖطشاحی ٚدٚخر

صٞشا جؼفشیٚ٘ٛع12
صٖ

ػٕر ساػر ٕٞىف - 13ٔیذاٖ اَٚ ٘ثؾ وٛچٝ - خشد٘جاٖ - فاسػاٖ طشاحی ٚدٚخر

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

فشیذٜ ؿیشٚا٘یبٍ سًی آیىذ13ٌ
صٖ

-                                  زّف8861635737ٗوذ خؼسی-طثمٝ ػْٛ –جٙة ٔجسٕغ ٔیالد -ٔیذاٖ أاْ–فّىٝ ٌٛجاٖ –فاسػاٖ فٗ آٚسی اطالػاذ

7225466-03827241805- 7225466

واٖ٘ٛ ؿٟیذ سجایی جٛ٘ماٖ- سٚتشٚی ٔیذاٖ ػداٜ - جٛ٘ماٖ فٙاٚسی اطالػاذصٖػیٕیٗ طاِثیابتکار14

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

ٔغاصٜ آلای خؼشٚی-سٚتشٚی خؼر تا٘ه-وٛچٝ تا٘ه سفاٜ-خیاتاٖ دوسش ؿشیؼسی-     فاسػاٖصٙایغ تافرصٖٔیسشاخازٛوقش خیال بختیاری15

طثمٝ ٕٞىف- 14ن - ن ؿٟیذ جإ٘شاد ٔحٕٛدی -  تٟٕٗ 22خ - ؿٟش چّیچٝ - فاسػاٖ صٙایغ تافرصٖػىیٙٝ صاِحیگل میىا چلیچ16ٍ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته فناوری اطالعات

رشته صنایع بافت



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف
 

03825223961زّفٗ-   وٛچٝ ٔٙثغ آب  –خیاتاٖ دادٌؼسشی -  ِشدٌأٖشالثر ٚصیثاییصٖؿٟال ػثذاِٟیتٟاس ػشٚع1

خ ٌّضاس ؿٟذا- خ ِٚیؼصش -  ِشدٌاٖ ٔشالثر ٚصیثاییصٖفشؿسٝ اتشاٞیٓ ٔحٕذیاٚسا٘ٛع2

وٛچٝ تا٘ه صادساذ- ٔاَ اِخّیفٝ ٔشالثر ٚصیثاییصٖػحش ٔٛػٛیٞفر ل3ّٓ

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

03825228400طثمٝ صیش صٔیٗ فشٚؿٍاٜ ػّطا٘ی                                 -٘ثؾ وٛچٝ خضؿىاٖ  –خیاتاٖ ِٚی ػصش – ِشدٌاٖ طشاحی ٚدٚخرصٖٔؼصٛٔٝ تاتأیشزشٔٝ ٍ٘اس4

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

5225008خیاتاٖ ِٚی ػصش وٛچٝ ٌّضاس ؿٟذاء     زّفٗ-    ِشدٌاٖفٗ آٚسی اطالػاذدٚٔٙظٛسٜاتشاٞیٓ اسدؿیشیسٞدٛیا5ٖ

99خالن - خ ػٕاٖ ػأا٘ی - خـر ٔخاتشاذ - صٔیٗ ؿٟشی -  ِشدٌاٖ فناوری اطالعاتزنسمیرا بابااحمدیخٛاسصٔی6

ِشدٌاٖ خىاتاٖ ِٚؼصش طثمٝ دْٚ ػىٕٙا اصادىفناوری اطالعاتزناحمد جمالیا٘ذیـٝ جٛا7ٖ

ا٘سٟای وٛچٝ اَٚ-خیاتاٖ  ػـایش -ؿٟشػساٖ ِشدٌاٖفناوری اطالعاتزنعصمت حسینیخاسػ8ٝ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت

رشته فناوری اطالعات



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

9
5225881زّفٗ            (ٔشخصی)خیاتاٖ زشٔیٙاَ     - آتاٖ 13   ِشدٌاٖ خیاتاٖ صٙایغ دػسیصٖصٞشا ٔؼؼٛدیخشٌُ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته صنایع دستی



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

03826224369زّفٗ       (ٔشخصی)  280خالن-فاص جذیذ فشٍٞٙیاٖ-سٚتشٚی ٘یشٚی ا٘سظأی  -زخیاتاٖ أاْ-   اسدَطشاحی دٚخرصٖاِٟٝ ٟٔشیزٙذیغ1

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

ٔٙضَ  تٟـسی-وٛچٝ ٘یّٛفش-سٚتشٚی ثثر احٛاَ-  خیاتاٖ أاْ ؿٕاِیصٙایغ دػسی تافرصٌُٖ یاع تٟـسیٌشٜ صسی2ٗ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته طزاحی و دوخت

رشته صنایع بافت



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف
 

خیاتاٖ ؿٟیذ تاٞٙش-فّىٝ ٕ٘اص-  ؿّٕضاسٔشالثر ٚصیثاییزنفاطٕٝ صفشیٟٔذیغ1

2683500                زّفٗ    8838117879وذ خؼسی-خیاتاٖ ِٚیؼصش جٙة تا٘ه صادساذ      –  ٌٟشٚ ٔشالثر ٚصیثاییزنصٞشا ػؼٍشیٍ٘اس2ٜ

ن ؿٟیذ سفیغ صادٜ- خ أاْ - ٘اغاٖ- اسدَٔشالثر ٚصیثاییزناِٟٝ ػّیٕیزیاسا3

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

03822683151٘شػیذٜ تٝ فشٚؿٍاٜ خاػاسٌاد            زّفٗ - خیاتاٖ أاْ خٕیٙی -  ٌٟشٚطشاحی ٚدٚخرزنِیال حازٕی٘خ4ُ

03826373174زّفٗ  -     3وٛچٝ - خ ا٘مالب  جٙٛتی - ٘اغاٖ طشاحی دٚخرصٖػیٕیٗ فساحیٌّچی5ٗ

2882737وٛچٝ آصادی      زّفٗ - سٚػسای ػّٓ -     ؿّٕضاسطشاحی ٚ دٚخرصٖآػیٝ جثاسیػٕاء6

03822622574           زّفٗ 13 ٚ 9تیٗ وٛچٝ - خیاتاٖ احٕذآتاد -   ؿّٕضاس طشاحی ٚ دٚخرزنٔؼصٛٔٝ ٘جفیزٗ خٛؽ7

سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف
 

زنصیثا ّٔه خٛسصذسا8
فٙاٚسی اطالػاذ ٚأٛس 

ٔاِی ٚتاصسٌا٘ی
(ٔشخصی)03822624249    زّفٗ 8837143841وذ خؼسی-سٚتشٚی خاسن ؿٟشداسی  -خیاتاٖ ٚالیر -  ؿّٕضاس 

0382637 2086سٚتشٚی ٔذسػٝ دخسشا٘ٝ ػٕیٝ          زّفٗ  - تّٛاسأاْ خٕیٙی - ٘اغاٖ فٙاٚسی اطالػاذصٖفشصا٘ٝ ػّیٕیآسیٗ ػیؼس9ٓ

03822623510زّفٗ   (ٔشخصی)_سٚتشٚی دسٔاٍ٘اٜ  -خیاتاٖ ا٘مالب-   ؿّٕضاسفناوری اطالعاتزنراضیه باقریآساع10

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته مزاقبت و سیبایی

رشته طزاحی و دوخت

رشته فناوری اطالعات



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

٘ثؾ ٔیذاٖ- ٔیذاٖ أاْ حؼیٗ - خ أاْ خٕیٙی - ؿّٕضاس صٙایغ تافرصٖٟٔؼا داٚسیطش11ٜ

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته صنایع بافت



سؿسٝ آٔٛصؿیجٙؼیر٘اْ ٔٛػغ٘اْ آٔٛصؿٍاٜسدیف

 

جٙة حٛصٜ آب- خ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ - واٖ٘ٛ فجش -  چٍّشد(تافٗ)صٙایغ دػسیزنصٞشا ٘صیشیِچه ٚزش٘ج1

آدسع ٚزّفٗ آٔٛصؿٍاٜ

رشته صنایع بافت
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