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 :و تعاریف مقدمه

راستای سیاستهای کلی اشتغال و در  و در سال دولت و ملت، هدلی و همزبانی سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و 

تعاون، کار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت  ،متی ابالغی از سوی مقام معظم رهبریو اقتصاد مقاو

 کیلکترونیبصورت ا های فنی و حرفه ای ثبت نام استانی دوره های آموزشی را اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزش رفاه

هارت آموزی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حِرَف می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت م اجرا

 عشایری،روستایی،  ،شهری شعب ،ثابتمراکز  های آموزشی دوره های آموزش فنی وحرفه ای در بخش مربوطه می باشد.

یت ن المللی به منظور تربهای ملی و بیع زمانی مختلف در قالب استاندارددر مقاطو جوار دانشگاه ، مراکز ارتقاء مهارت صنایع 

های فنی  آموزشگاه مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزیو  خدمات های مختلف صنعت، نیروی کار ماهر مورد نیاز بخش

به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی  حال اجرا می شوند. آزادو حرفه ای 

تدوین  3189دفترچه ثبت نام سال  اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذیرش مهارت آموز، ا،ه از این نوع آموزش

 گردیده است.

 تعاریف: -1

 و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت نظریهای  مجموع آموزش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

حرفه و  برای احراز شغل، و مهارت آموزان را در ایشان اجرا می گردد های نهفتهالزم و به فعلیت رساندن استعداد های

کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در حِرَف  کسب و

 مختلف افزایش می دهد.

محدوده  ،عملی، نظریمدت زمان  های آموزشی هر مهارت که به تفکیک مجموعه ای از سر فصل استاندارد آموزشی: -1-2

 نماید. آموزش را برای اجرا و ارزشیابی مشخص می

برای  (ISCO)باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل مجموعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد: -1-3

راتی در ملی تغیی استفادهای در کشورهای مختلف بر معموالً وتفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است 

 گردد.می این کدها منظور 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر  :نکته 

از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  می توانند به بخش استانداردهای آموزشی 

http://research.irantvto.ir .مراجعه نمایند 

ه ک بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد مهارت : سطوح -1-4

 شوند: می درجه تقسیم  چهاربه 

های زیر اطالق می  متقاضیان در بخشهای  سازمان، به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده :سهمهارت درجه  -1-4-1

 گردد:

 مهارت سطح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهارت -ب

http://research.irantvto.ir/
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 های مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش مهارت درجه دو: -1-4-2

گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های  دودرجه  مهارت  د،شو می

 آموزشی درجه یک می باشد.

های تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت درجه یک: -1-4-3

و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان  یک گفته می شود مهارت درجه شود، ارائه می دوگواهینامه مهارت درجه 

 پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.

های تخصصی که به مهارت آموزان دارنده  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 ه می شود.مهارت درجه یک ارائه می شود، مهارت کارگر ماهر گفت

 به شخصی اطالق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.متقاضی :   -1-5

به شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت  مهارت آموز: -1-6

 . می نماید شرکت

و کشاورزی  ر سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات فنی و حرفه ای د دوره های آموزش خوشه آموزشی: -1-7

 .است

گیرند، گروه آموزشی  به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گروه آموزشی: -1-8

 گفته می شود.

از تجهیزات و امکانات  آموزش های نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده مجموعه به  :دوره آموزشی  -1-9

 شود. الزم توسط مربی در یک زمان مشخص به مهارت آموز ارائه می

جهت اجرای یک فعالیت  خاص که از یک شخص در سطح مورد نظرهای  به مجموعه ای از وظایف و توانمندی  شغل: -1-11

 می رود شغل گفته می شود. انتظار

 ه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شود.به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گرو  حرفه: -1-11

 واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش :یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیم می شوند دواین مراکز به ، های رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید

نمایند  های صبح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت می اجرای دوره های آموزشی در نوبت با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو  باشند. این مراکز فاقد امکانات شبانه روزی میکه 

 ( تقسیم می شوند.رانیک نوبت برای برادران و در نوبت مخالف برای خواهمنظوره )

 دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بصورت مختلط برای خواهران و برادران برگزار نمی شود. نکته :

لیل ، به دو یکسره برگزار می نمایند عصر ،های صبح در نوبترا دوره های آموزشی  کهاین مراکز  مراکز شبانه روزی :  -1-12-2

 ایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیربومی را در دوره های آموزشی دارند.امکانات شبانه روزی ر برخورداری از

 آمده است. 1جدول شماره در استان  آموزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام نکته :
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بت نسکشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -1-13

د. الزم به زش  های فنی و حرفه ای مطابق با استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نمایبه ارائه آمو

ذکر است آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با توجه به محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می 

درج گردیده  1ند به مرکز مربوطه که در جدول شماره نمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی می توان

 است، مراجعه نمایند.

 آمده است. 4های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه نکته :

جا زیر تجهیز شده و کارآموزان در آندر بخش نظری و عملی است که برای اجرای دوره های آموزشی  فضایی کارگاه: -1-14

 های مصوب کسب می نمایند.اساس استانداردهای الزم را بر نظر مربی مجرب مهارت

 .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود نوبت های آموزشی: -1-15

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 12:03 7:03 ()شنبه تا پنجشنبه صبح

 17:03 11 )شنبه تا چهارشنبه(صرع

 10:03-13:03و   7:03-12:03 یکسره

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان نوبت آموزشیدر نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت،  -3

 آموزش فنی و حرفه ای های آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل ساعات شروع و پایان نوبت -2

 ل تغییر است.قاب

ضمن هماهنگی با اداره کل  ،و ضوابطهای فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرایط  نوبت بندی آموزشی برای آموزشگاه -1

 باشد. به عهده آموزشگاه می

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز  آن بخش از آموزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

های بخش  آموزش ،ت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی متقاضیان اجرا می گرددآموزشی بصور

 شهری گفته می شود. شعب

هایی که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت  بخش از آموزش به آن: در روستا  بخش آموزش -1-17

 های بخش روستایی گفته می شود. آموزش ،اجرا می گرددبرای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان 

 ی(معدن های اقتصادی )واحد های صنعتی؛ بنگاهشاغلین  برایهایی که  آن بخش از آموزشبه صنایع:  در بخش آموزش -1-18

ی اختصاص آموزشی و فضاهایهای صنعتی  شهركدر قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت اصناف  و

بصورت موقت برای یک یا چند دوره  دفتر آموزش درصنایعزیر نظر نامه در مراکز ثابت  قالب تفاهمیا در و  کارضمن 

 های بخش صنایع گفته می شود. آموزش ،می گردد جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا 

ر یکی از مراکز هایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظ آن بخش از آموزشمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-19

 آموزش ،آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد

 .های بخش جوار دانشگاهی گفته می شود
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 باشد. خاص متقاضیان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :1تبصره

آموزانی که  دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی مهارت به زایای گواهینامه مهارت: آزمون و م -1-21

 ،موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند ،طی نموده و در آزمون های پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 .می شود ءگواهینامه مهارت اعطا

 ز در آزمون و ارزشیابی:شرایط قبولی مهارت آمو -1-21-1

 در آزمون کتبی 05کسب حداقل نمره  -3

 در آزمون عملی 05کسب حداقل نمره  -2

 آزمون عملی %00 آزمون کتبی و %20در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزنی  05کسب حداقل معدل  -1

 مزایای گواهینامه مهارت: -1-21-2

 اعتبار بین المللی رایدا     -1

 های مختلف احراز صالحیت حرفه ای در بخشظور منه دارای اعتبار ب -2

 های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه -3

 منظور کسب مدرك دیپلم در رشته های کاردانشه قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش ب -4

 بر اساس ضوابط مربوطهکارآفرینی نزد بانک ها امکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و  -5

 اولویت در صدور پروانه کسب -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی -3

 یهای محارب با نظام جمهوری اسالم نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و گروه -2

 نداشتن فساد اخالقی -1

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -4

 ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -0

 ثبت نام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آموزشگاه های آزاد مجاز است. -6

 : شرایط اختصاصی -2-2

 3داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطابق باجدول  -

 به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 هنا پیوست دوره های آموزشی کارگر ماهر به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در یک داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 برخورداری از توانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 30حداقل شرط سنی  -
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سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی  13تا  12: ثبت نام متقاضیان بین 1تبصره

 امکان پذیر می باشد.

ای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی : دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دار2تبصره 

 درجه دو منوط به داشتن مهارت درجه سه می باشد.

 مقررات وظیفه عمومی:  -2-0

بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را 

 دارا باشند:

 دمتکارت پایان خ -

 کارت معافیت کفالت یا پزشکی دائم و کارت معافیت دایم زمان صلح -

 های پایان دوره آموزشی عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمون -

های پایان دوره مشروط به عدم تداخل  استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون -

 ن برگزاری دوره آموزشیبرنامه تحصیلی متقاضی با زما

 استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر اینکه منع قانونی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد. -

 طالب حوزه های علمیه -

 

 شرایط استفاده ازامکانات شبانه روزی :

 

ای هکه دوره  کارآموزان غیر بومی شهرستان، امکانات شبانه روزی شامل خوابگاه و رستوران می باشد که خوابگاه به -

کیلومتر  05مرکز آموزشی حداقل  تاها  انتخاب نموده و فاصله محل سکونت آن را بانه روزیشرایط شیکسره با دو نوبته و 

 گیرد. تعلق می ،می باشد

 یت میقابل رو کترونیکیالثبت نام  سامانهتذکر: مشخصات دوره های آموزشی با شرایط شبانه روزی ویژه هر استان در 

 باشند.

تبصره: شرایط استفاده از امکانات شبانه روزی به تشخیص رئیس مرکز مربوطه در صورت وجود ظرفیت و شرایط مهارت 

 آموز قابل تغییر است.

 ساعت 8یکسره را انتخاب نموده و حداقل روزانه دو نوبته یا خدمات رستوران نیز به کارآموزانی که دوره آموزشی  -

 گیرد. تعلق می ،آموزش را طی می نمایند

تذکر: شرایط استفاده از امکانات رستوران نیز به تشخیص رئیس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود میسر خواهد 

 بود.

 تذکر مهم:

 های دیگر می باشد و تمایل به شرکت در دوره های آموزشی این استان را متقاضیانی که محل سکونت آنها در استان

لویت واگذاری خوابگاه در شرایط مساوی با متقاضیان بومی استان وبا توجه به محدودیت  امکانات شبانه روزی، ا دارند.
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ه انتخاب گزین رب عالوه بایست و در صورت ضرورت شرکت در دوره های آموزشی این استان، متقاضیان می می باشد

رفه فرم معرفی نامه از اداره کل آموزش فنی وح، نسبت به اخذ اینترنتیدر پایگاه ثبت نام استفاده از امکانات شبانه روزی 

تا در صورت موفقیت در مراحل پذیرش اعم از آزمون ورودی یا مصاحبه آنرا  ،نیز اقدام نمایند ای محل سکونت خود

 .نمایندارائه 

 

 

 :های آزاد و آموزشگاه آموزشی مراکز شرایط کلی آموزش در ضوابط و

و انضباطی سازمان و آیین نامه طبق آیین نامه های آموزشی  را مقررات عمومی مرکز موظف است کلیه ضوابط و زمهارت آمو -3

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  39/0/90های آزاد مصوب  نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه

 نگاهب صورت درخواست صنایع و د ولی دراشتغال برای افرادآموزش دیده ندارن قبال ایجاد مراکزآموزشی هیچگونه تعهدی در -2

 شرایط اقدام می نمایند. واجد های کاریابی نسبت به معرفی افراد

غیبت غیرموجه بیش ، مهارت آموزان موظف هستند برنامه های کاری خود را براساس برنامه های آموزشی مراکزتنظیم نمایند -1

مهارت )بجز  و عدم پذیرش ؛ شرکت در آزمونه دوره آموزشی مربوطهباعث محرومیت مهارت آموز از ادامدرصد مدت دوره 30از

 .در دوره های آتی خواهدشد آموزشگاه های آزاد( آموزان

مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام  -4

 واهند شد.در دوره های آتی در کل کشور محروم خ

مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت  -2

 خسارت می باشند.

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:

 ،وزشیوزشی مراکز ثابت آمه های آمبه منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، ثبت نام در کلیه دور

 ایه آموزشگاه و، مراکز جوار دانشگاه صنایع یآموزش مراکز ،ها پادگان یآموزشمراکز ،آموزش روستایی های پایگاه ،شهری شعب

صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ  الکترونیکیآزاد سطح استان بصورت  فنی و حرفه ای

، وندهشماره پرکه این برگه حاوی ، مربوطه خواهند شد «یا آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادمتقاضی به مرکز آموزشی برگ معرفی »

خواهد حل برگزاری دوره و آدرس م محل برگزاری دوره مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به  مشخصات فرد،

مدرك  ملی، کارت فی متقاضی به مرکز با در دست داشتن اصل شناسنامه،بایست در زمان درج شده در برگ معر بود. متقاضیان می

)در صورت  نیاز پیشو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 1-2مدرك مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش تحصیلی، 

 ( 1 شماره رمف –ثبت نام اینترنتی  ادر شده پس از اتمامص) فرم  یا آموزشگاه ( و برگ معرفی به مرکزتکمیلیانتخاب  دوره های 

 مربوطه مراجعه نمایند.یا آموزشگاه به مرکز آموزشی 
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عالقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ) درصورت ثبت نام بیشتر از  و باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعد

دا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت دوره آموزشی ابت های مشخص شده برای هر ظرفیت در هر دوره ( طبق زمان

 شوند. ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می موفقیت درآن نموده و پس از

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی:

 هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن موارد ذیل انتخاب نماید:

ایست ب ری هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی میبا توجه به اینکه موفقیت در فراگی -6-3

 متناسب با عالقه و نیاز واقعی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

به شناخت  نسبت در ابتدا یدبا لذا متقاضی باشد، از آنجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2

 کامل شغل مورد نظر و آینده شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انتخاب نماید.

لذا متقاضیان  حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است، با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، -6-1

 (3)جدول شماره دام نمایند. بر این اساس نسبت به انتخاب دوره آموزشی اق باید

با توجه به برنامه کاری خود و عدم تداخل  بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4

 آن با زمان برگزاری دوره آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

داول جبا توجه به  بایدی آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی با توجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره ها -6-0

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.معرفی دوره ها 

ساعت آموزش در ماه انتخاب  225متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخل زمانی( و یا بیشتر از -6-6

 نماید.

 نکات مهم:

نی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره متقاضیا -1

جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی به پورتال آموزشی بهره مند شوند، می توانند 

http://www.portaltvto.com .بخش پژوهش ،زیربخش مشاوره مراجعه نمایند ، 

این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی  پایانیهای  اضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدولچنانچه متق -2

حرفه ای کشور به نشانی  باشد نیافته است، می تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و این استان می

http://reg.portaltvto.com  بخش مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره

 های دیگرکشور اقدام نماید. آموزشی مورد نظر خود در یکی از مراکز شبانه روزی استان

های آزاد فنی و حرفه ای  های فنی و حرفه ای محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه  -0

برای ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع رحال حاضر دوره های آموزشی در بخشنبوده و د

روستایی )برای پوشش آموزشی روستاییان (،   )برای پوشش آموزشی شهرهای فاقد مرکز آموزشی(، شهری شعب

و مراکز جوار دانشگاهی  آنها ( پادگان )برای غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمینه اشتغال برای

http://reg.portaltvto.com/
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لذا متقاضیانی که جزء یکی از  شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می )برای پوشش نیاز آموزشی دانشجویان(

ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه توانند جهت  می ،های آموزشی مذکور هستند مخاطبین بخش

 اقدام نمایند.

 

 :منحوه ثبت نا

وانند با متقاضیان ثبت نام می ت انجام می شود. الکترونیکیثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی فقط بصورت  -0-3

براساس  http://reg.portaltvto.comثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به نشانی  سامانهمراجعه به 

 این دفترچه، ثبت نام نمایند. 2نیاز آموزشی و عالقه و با در نظر گرفتن بند 

 مراحل ثبت نام: -0-2

وضیحات پس از مطالعه دقیق تثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به  0-2-3

 به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نماید. نسبتو مشاوره و هدایت آموزشی دوره های آموزشی 

ریال معادل سه هزار تومان بابت مشوره  15555توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  0-2-2

 تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداختو سیصد ریال معادل دو هزار  21555 و هدایت آموزشی و

ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهبخش خرید کارت اعتباری از طریق مراجعه به نمایند که 

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.

 دوره آموزشی می باشد.یک مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در :  ذکر مهمت

 2)پیش نویس اطالعات فردی( و فرم شماره 3فرم شماره ن پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است متقاضیا 0-2-1

)پیش نویس اطالعات دوره انتخابی( این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در 

 سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی اقدام نماید.

قاضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در سامانه ثبت نام مت 0-2-4

 الکترونیکی دوره های آموزشی آماده نماید.

ا یاین پس در کلیه مدارک صادره از طرف مرکز آموزشی تذکر: متقاضیان توجه داشته باشند فایل تصویری تهیه شده از 

 :ز قبیل کارت شناسایی و گواهینامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گیرداآموزشگاه 

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 355با درجه وضوح   6×4یا  1×4در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یکیلو با 05حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسل باشد. 155×455پیکسل و حداکثر 255×155ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ

 گونه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره -ث

 اشته باشد.شود در تصویر وجود ند متقاضی می

 پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد. -ج

http://reg.portaltvto.com/
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به نشانی  سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشیبه  متقاضیان پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطالعات الزم

http://reg.portaltvto.com .مراجعه نمایند 

ند یا براساس کد دوره انتخابی که از این دفترچه استخراج نموده و یا بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت متقاضی می توا

 و... در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر اقدام نماید.

ارت اعتباری دریافت کرده اید گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام دوره )های( انتخابی است. برای این منظور اطالعاتی را که در ک

شود با دقت  رقمی( را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخترقمی( و  0 )پرونده  شمارهشامل 

 نید.کو اطالعات بخش های فردی، تصویر، تحصیلی، پستی و ... واردرا انتخاب « شروع ثبت نام»سپس گزینه  ،وارد نمایید

 مهم:تذکرات 

 ورود کلیه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

احل در هر یک از مردر زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بین اطالعاتی که  -2

ن پذیرش فرد خواهد موجب ملغی شد ،و همچنین عدم رعایت شرایط الزم ارائه خواهدشدپذیرش، آموزش و آزمون 

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. شد

ذا به باشد ل امکان اصالح تحت هیچ شرایطی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایید نهایی اطالعات،

شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمینان از صحت آنها نسبت  متقاضیان اکیداً توصیه می

 تایید نهایی اقدام نمایند. به

 ات فرد،، مشخصشماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  0-2-0

مشاهده خواهند  ،مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود

 مربوطه اقدام نمایند.یا آموزشگاه چاپ و نگهداری آن تا زمان مراجعه به مرکز آموزشی  کرد که الزم است نسبت به

با توجه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره های آموزشی  0-2-6

استفاده از آن جهت اطالع از نتایج آزمون های انتخابی در هر زمان توسط سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و 

 لذا به متقاضیان تاکید می گردد نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام نمایند. ،پایان دوره ضروری می باشد

 

 مهلت ثبت نام:

ی ادامه یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایاز  3189ثبت نام دوره های آموزشی سال 

 دارد. در ضمن بازه زمانی فوق قابل تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

توصیه می  لذا به متقاضیان بسته خواهد شد. ثبت نامبا تکمیل ظرفیت سامانه  و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است

 شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تذکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز 

 مربوطه مراجعه نمایند.

 

  

http://reg.portaltvto.com/
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 پیش نویس اطالعات فردی  -9فرم شماره 

 * نام پدر: -3 * نام خانوادگی: -2 * نام: -1

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شناسنامه:شماره  - 5

          

 
 تاریخ تولد:* -7

 روز           ماه                 سال

        3 1 
 

 * محل تولد: -1

 

 : *وضعیت تاهل -9

 

 * تابعیت: -2 دین:-11

 وضعیت تحصیلی:*-12

 آموز دانش 

 دانشجو 

 فارغ التحصیل 

 عدم اشتغال به تحصیل 

 حصیلی: *مقطع تآخرین -13

ابتدایی                       پایان دوره راهنمایی 

              دیپلم          فوق دیپلم 

   کارشناسی               کارشناسی ارشد 

 دکتري 

 رشته تحصیلی:-14

 

   :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 :گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 وضعیت نظام وظیفه: *-17

  قبالً شاغل)بیمه بیکاري(بیکار 

 کارجو         شاغل دانشجو 

 دانش آموز    سرباز خانه دار 

 محل اشتغال:-19

 

 وضعیت ایثارگري:-21

                خانواده شهدا خانواده جانبازان 

            خانواده آزادگان زمندهر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعال عادي 
 

 وضعیت جسمانی:*-22

          سالم                    بیمار قلبی 

 کم توان ذهنی 

 

 کد پستی ده رقمی: *-23

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

 شماره تلفن همراه:*-25

 

 پست الکترونیک:-26

 آدرس محل سکونت: *-27

 شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :                 استان :           

 کوچه:                             پالك :

 فراخوانی فایل تصویر متقاضی: *-28

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-29

 مه بیکاري    بی         آموزش و پرورش         دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                        اصناف 

  صنایع                    آزاد                          نام:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاه محل -23 رگزاري دوره:نام شهرستان محل ب-31 نام استان محل برگزاري دوره: *-31

 برگزاری دوره: *

 *کد دوره آموزشی:  -35 نام گروه آموزشی: -34 نام خوشه آموزشی: -33

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده از امکانات شبانه روزي -36

 

 

 

 یا آموزشگاه های آزاد رکزنمونه برگه معرفی متقاضی به م -3فرم شماره 

 مقتضی است در زمان متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیل صورت پذیرفت.

مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت )در صورت  کارت ملی، مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،

درجه یک( و برگ معرفی به مرکز وجود( و گواهینامه مهارت )به عنوان پیش نیاز براي دوره هاي سطح 

 به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید. آموزشگاه هاي آزاد یا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره ملی: نام پدر: نام خانوادگی:

 تاریخ شروع دوره: نام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 ون پایان دوره:تاریخ آزم نوبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 روز:                           مورخ:                 ساعت:
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برگزاري دورهآدرس 

 د:                                                   شماره تماس:آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزا
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 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. نحرفه ای استا به : اداره کل آموزش فنی و

 حرفه ای استان................... اداره کل آموزش فنی و از:

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 کمسالم علی

 با عنایت به تقاضای آقای / خانم .......................... فرزند.................... با شماره پرونده...................   ،احتراماً     

................................... جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ...........

آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره مذکور در این استان ، دستور فرمایید همکاری الزم جهت پذیرش و 

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مبذول فرمایند.

 

 

 ش فنی و حرفه ای استان .....................مدیر کل آموز                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 : دوره های آموزشی جداول

را نشان می دهد . متقاضیان ثبت نام در مراکز ثابت  در استان و شعب سیارعناوین دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی  : 1جدول شماره 

 دولتی می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند .

 مانند ومیعم یا دولتی نهادهای وسایر شهرها حاشیه رسمی، غیر سکونتگاههای) شهری مناطقعناوین دوره های آموزشی  :2جدول شماره 

 را  نشان می دهد. استان شعب شهری  ...( و مدارس و هنرستانها

 را نشان می دهد.مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای استان اطالعات مربوط به  : 0جدول شماره 

 های آزاد فنی و حرفه ای استان را نشان می دهد. اطالعات مربوط به آموزشگاه  :1جدول شماره 
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 :و شعب سیار بت دولتیعناوین دوره های آموزشی در مراکز ثا : 9جدول شماره 

 

 استان سمنانو شعب سیارمراکز ثابت دولتی های آموزشی عناوین دوره 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 * 0درجه  CNCتراشکار  1197461 سمنان

مرکزشماره یک 

 ان)برادران(سمن

تراش و 

 دیپلم 03981407 03981011 041 مرد 01 صبح cncفرز 

 cncتراشکار 

 1درجه 

 * 1درجه  CNCتراشکار  1714111 سمنان

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

تراش و 

 دیپلم 03981406 03981011 161 مرد 01 صبح cncفرز 

تراشکار درجه 

1 

 1716430 سمنان

 بنیجوشکار قطعات فوالدی )کر

 MAG( با فرایند 

مرکزشماره یک 

 03981613 03981011 617 مرد 01 صبح جوشکاری سمنان)برادران(

پایان دوره 

 FALSE راهنمایی

  PLCکارور  1716474 سمنان

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

برق ، مدار 

فرمان و 
plc 03981317 03981011 301 مرد 01 صبح 

دیپلم ریاضی ، 

دیپلم تجربی ، 

لم فنی دیپ

هنرستان و یا 

دانش آموز پایه 

دوازدهم شاخه 

 FALSE کاردانش
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 استان سمنانمراکز ثابت دولتی و شعب سیارهای آموزشی عناوین دوره 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 عکاس پرتره و آتلیه 1711414 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

هنرهای 

 دیپلم 03981414 03981000 118 زن 07 صبح نمایشی

عکاس 

 دیجیتال 

 EDIUSتدوین فیلم با نرم افزار  1711444 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

هنرهای 

 ندارد دیپلم  03981311 03981004 010 زن 07 صبح نمایشی

 طال ساز 1711491 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

صنایع 

دستی طال 

 03981618 03981000 481 زن 04 صبح و جواهر

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 بافنده شبه قالی ) فرشینه ( 1711606 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

 03981311 03981007 038 زن 07 صبح دستی

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 قلم زن روی چوب 1711639 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

 03981419 03981008 074 زن 01 صبح چوب

پایان دوره 

 - راهنمائی
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 استان سمنانمراکز ثابت دولتی و شعب سیارهای آموزشی عناوین دوره 

 کارگاهنام  نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 پته دوز )فطه دوز یا سلسله دوز( 1736114 سمنان

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

 03981113 03981001 141 زن 07 صبح دستی

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 FALSE راهنمایی(

 1778171 دامغان

نصب و تعمیر درب های 

 اتوماتیک

مرکزشماره هفت 

 دامغان)برادران(

کارگاه 

برق 

ساختمان 

 ندارد دیپلم فنی 03981114 03981007 31 مرد 06 صبح و صنعتی
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 و هنرستانها مانند عمومی یا دولتی نهادهای وسایر شهرها هحاشی رسمی، غیر سکونتگاههای) شهری مناطق درهای آموزشی  هعناوین دور : 2جدول شماره 

 :شعب شهری...( و مدارس

 شهری استان سمنان مناطقعناوین دوره های آموزشی 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

شیرینی پزی  1774909 سمنان

بدون فر )اجاق 

 کاری(

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

مرکز آموزش 

 سرخه

پایان دوره  03981108 03981007 61 زن 01 صبح

 راهنمایی

 ندارد

مقررات ملی  1767811 دامغان

تاسیسات 

 ساختمان

مرکزشماره هفت 

 دامغان)برادران(

کارگاه شهر 

 دامغان

 - کارشناسی 03981317 03981007 61 مرد 08 یکسره

لوله کش لوله  1767816 دامغان

های 

 پلیمری)تلفیقی(

مرکزشماره هفت 

 دامغان)برادران(

کارگاه شهر 

 دامغان

پایان دوره  03981316 03981007 041 مرد 08 یکسره

 راهنمایی

آشنایی با 

سیستم های 

لوله کشی 

آبرسانی و 

 بهداشتی

پته دوز )فطه  1768311 گرمسار

دوز یا سلسله 

 ز(دو

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

مناطق کم 

برخوردارمسکن 

 مهر

پایان دوره  03981400 03970104 141 زن 07 صبح

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 
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 معرفی مراکز ثابت آموزشی استان سمنان :3جدول شماره 

 ردیف شهر/شهرستان نام مرکز شماره تماس آدرس

 1 سمنان مرکز شماره یک سمنان )برادران( 38666030320 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران سمنان-ریورشه 07بلوار -منانس

 8 سمنان مرکز شماره دو سمنان)خواهران( 38666036666 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سمنان -خ مالک اشتر -شهریور 07بلوار -سمنان

 6 شاهرود مرکز شماره سه شاهرود)برادران( 38668660360 و حرفه ای برادران شاهرودمرکز آموزش فنی -خیابان دانشجو-شاهرود

 0 شاهرود مرکز شماره چهار شاهرود)خواهران( 38668631100 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شاهرود-خیابان دانشجو-شاهرود

 5 مهدیشهر مرکز شماره پنج مهدیشهر)برادران( 38666383310 برادران مهدیشهرمرکز آموزش فنی و حرفه ای –روبروی پمپ بنزین -خیابان راوند-مهدیشهر

 3 مهدیشهر مرکز شماره شش مهدیشهر)خواهران( 38666380806 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مهدیشهر-کوچه یاقوت-خ زیارت-مهدیشهر

 0 دامغان مرکز شماره هفت دامغان)برادران( 38665865802 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان-بلوار ورزش -دامغان

 2 دامغان مرکز شماره هشت دامغان)خواهران( 38665865113 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان–کوچه فنی و حرفه ای -بلوار جانباز-دامغان

 3 گرمسار مرکز شماره نه گرمسار)برادران( 38660883300 رمسارمرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گ-نرسیده به پل هوایی -بلوار ابریشم-گرمسار

 13 میامی مرکز شماره ده میامی )دومنظوره( 38668386103 مرکز آموزش فنی و حرفه ای میامی-باالتر از آموزش و پرورش-میامی

 11 بیارجمند یازده بیارجمند)دو منظوره(مرکز شماره  38668306003 مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیارجمند -بلوار صدا و سیما-بیارجمند

 18 گرمسار مرکز شماره دوازده گرمسار)خواهران( 38660883300 جنب فرهنگسرای خورشید تابان-میدان خلبان شهید سرتیپ تفضلی-گرمسار

 16 مهدیشهر مرکز شماره سیزده شهمیرزاد)خواهران( 38666380806 شهمیرزاد

 پشت هتل پارمیدا–شاهرود 

 
 10 شاهرود تخصصی کشاورزی شاهرودمرکز دو منظوره  38668660360
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 های آزاد فنی و حرفه ای استان سمنان: اطالعات آموزشگاه :  4جدول شماره 

 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان سمنان

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 شانین

 تلفن تماس

فعال آدرس پست الکترونیک
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس همراه ثابت

 مراقبت زیبایی الماس 0

-مینوحافظی

سیده فاطمه 

 زرگر

      0380 مینوحافظی

خ -خ ارشاد-بلوارورزش 

طبقه -917بلوک -فتح 

 همکف

33441117 9011303181 33418411 stvto.s.almas@chmail.ir 

 برنا 1

-طراحی دوخت

صنایع دستی 

)بافت( و دوخت 

 سنتی

      0387 لیالشرفیه لیالشرفیه

-میدان امام رضا

متری 11-بلوارنهضت 

 وحدت.خ سجاد اول

33418108 9017300107 33418108 stvto.s.borna@chmail.ir 

       0396 لیال شرفیه عالمه ناظریه صنایع پوشاک 1برنا 3
روبروی -خ طالقانی 

 94پالک  -مخابرات
33311944 9017300107     

 فناوری اطالعات پارس 4

حسینعلی 

-خیرالدین

فاطمه 

 خیرالدین

حسینعلی 

 خیرالدین
0379      

روبروی -بلوارولیعصر

-دبستان بعثت

 3109618178کدپستی

33334431 
9010303466-

9094313717 
33313809 stvto.s.pars@chmail.ir 

       0388 صغرامداح صغرامداح طراحی دوخت پرنیا 1

تیر  7سمنان میدان 

-074تیر پالک  7خیابان 

 3101763033کدپستی 

33314386 9090311908   Stvto,s.par@chmail.ir 

 پویا 6

-فناوری اطالعات

امورمالی بازرگانی 

-ساختمان-

-مکانیک-معماری

-هتلداری

هنرهای -اموراداری

فناوری -سمیتج

-نرم فرهنگی

-خدمات آموزشی

بهداشت -هتلداری 

هنرهای -و ایمنی

 گردشگری-نمایشی

-فاطمه رجبی 

سیدعلی 

-اکبرصباغ

مرضیه پاک 

مریم -نهاد

 چلیکی

      0379 فاطمه رجبی

ه خ یاسر.طبق-بلوارولیعصر

-فوقانی بیمه دانا

 3109619743کدپستی

33330194 
9013300111-

9011301919 
33343141 stvto.s.puya@chmail.ir 

 

mailto:stvto.s.puya@chmail.ir
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ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 وضعیت فعالیت

 
 جنسیت

 نشانی
 تلفن تماس

 آدرس پست الکترونیک

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

 مزد زن

دومنظور

 کسف همراه ثابت ه

 1پویا 7

فناوری 

-اطالعات

-ااموراداری

هنرهای 

خدمات -تجسمی

--آموزشی

هنرهای 

هنرهای -نمایشی

-بافت-تزینی

خدمات  -فرش

-تغذیه ای 

 پوشاک

 -فاطمه رجبی

 پاک نهاد
      0397 فاطمه رجبی

سمنان میدان کوثر کانون 

دامغانیان کد 

 3109718706پستی

33461661 
9013300111-

9011301919 
  stvto.s.puya@chmail.ir 

 فناوری اطالعات پیام 8

-ملیحه رجبی

محمدعلی 

 ترحمی

 33311931 6پالک -میدان سعدی      0383 ملیحه رجبی
9016303981-

9011311107 
  stvto.s.payam@chmail.ir 

 پیشتازپرداز 9

فناوری 

-اطالعات

امورمالی 

 بازرگانی

-بیژن روحانی

 مریم کی پور
      0391 حانیبیژن رو

اول -بلوار ولی عصر

روبروی -خیابان یاسر

 جنب-دبیرستان فامیلی

 بنگاه اعتماد

33311133 9010307416   stvto.s.pishtaz@chmail.ir 

01 

ترازداران 

خبره 

 سمنان

امورمالی 

 وبازرگانی

سعیده 

خانجانی 

نوید -کاکرودی

 ایمانی

سعیده 

خانجانی 

 کاکرودی

0391      

مبش سه را -باغ فردوس

طبقه فوقانی -ولیعصر

 میوه فروشی مداح
  9361449968   stvto.s.tarazdaran@chmail.ir 

 پوشاک ترمه 00
فرشته عمران 

 واحدی

شهرزاد رضوان 

 بیدختی
0397       

امام رضا بلوار پیروزی خ 

اولین بن  07پیروزی 

متری سمت چپ   4بست 

 3101794494کد پستی

33347186 9094048441   Fereshtevahedi19@Gmail.com 

 تک رایان 01

فناوری 

-اطالعات.

 الکترونیک

مصطفی 

فرزانه -زنگیان

 کاشفی

عبدالمحمد 

 زنگیان
0387      

باغ فیض -چهارراه صاحب 

-خ شیخ فضل اله نوری-

 3پالک - 01نوری 

33310440 

9014300143-

9011317163-

9011304161 
  stvto.s.takrayan@chmail.ir 
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ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 وضعیت فعالیت

 
جنسیت

 نشانی

 تلفن تماس

 آدرس پست الکترونیک

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

 مزد زن

دومنظوره
 

 کسف همراه ثابت

 حدیث 03
 هنرهای تجسمی

سیسمین تاج 

 صالحیان

حدیث 

 صالحیان
0389      

انتهای خیابان -بلوارکارگر

طبقه -000پالک -1

 همکف

33441390 9014304396   stvto.s.hadis@chmail.ir 

 طراحی دوخت حریر 04
شهنازمحب 

 شاهدین

شهنازمحب 

 شاهدین
0381       

مسکن مهر بلوار فضیلت 

طبقه دوم امالک عدالت 

 3104470001کد پسنی

33486811 9011316101   stvto.s.harir@chmail.ir 

01 

خاطره 

سازان 

 قومس

صنایع دستی 

 فرش(-)بافت

حمیده رضوی 

 مقدم

حمیده رضوی 

 مقدم
0389      

سه راه ابوذر.خ ابوذر. 

روبروی کلیدسازی 

 000خالصی.پالک 

33341019 9096711441   stvto.s.khghumes@chmail.ir 

 طراحی دوخت رز 06
شهرزاد رضوان 

 تیبیدخ

توران 

 ذوالفقاری
0388       

بلوار حکیم الهی نرسیده 

نبش  43به حکیم الهی 

خیابان آموزشگاه رز 

 3108807660کدپستی

33311401 9017301848   stvto.s.rose@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی سپیده 07
الهام شمس 

 الدین

الهام شمس 

 الدین
0396       

مجتمع -میدان امام

 7واحد-0بقهط-نگین
33318119 9014303184     

      0379 پروین ایروانی پروین ایروانی  مراقبت زیبایی ستاره 08
-خ یاسر -بلوارولیعصر 

 3پالک 
33319487 

9011301107-

9010308166 
33319487 stvto.s.setareh@chmail.ir 

      0379 ناهیدعرب ناهیدعرب طراحی دوخت سمیرا 09
یاسمن -هرک گلستان ش

 063پالک -سوم غربی 
33447017 9017301387   stvto.s.samira@chmail.ir 

 1سوی گل  11
خدمات آموزشی 

 گردشگری -

فرناز مشا,ره 

 ابرکوه
       0397 محدثه همتی

 نبش -باغ فردوس-سمنان

کوچه دوازدهم ساختمان 

چشم انداز طبقه اول 

واحد یک کد پستی 

3140604141 

33330010 9017738637   zahedi@ganjineh.co.ir 
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ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 وضعیت فعالیت

 
جنسیت

 نشانی

 تلفن تماس

 آدرس پست الکترونیک
 

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

 مرد زن

دومنظوره
 

 کسف همراه ثابت

 شنل 10

-طراحی دوخت

دستی صنایع 

 )بافت(

 stvto.s.shenel@chmail.ir 33381703 9010309318 33318608 39کوچه -تیر 7خیابان        0377 صدیقه یوسفی صدیقه یوسفی

       0391 طاهره دولتی طاهره دولتی مراقبت زیبایی قصریخی 11

 -میدان بهشتی -سرخه  

کوچه  -خیابان ارسطو

 خودامی
  9011739113   Stvto.s.ghasr@chmail.ir 

 هنرهای تجسمی کیمیا 13
کیمیا 

 اسماعیلیان

مرجان 

 اسماعیلیان
0397       

سمنان شهرک الهیه 

بیست متری وحدت 

خیابان نیایش روبروی 

پوشاک انالی ،اجر سه 

سانتی شش واحدی طبقه 

دوم واحد کد 

 3103968008پستی

33416786 9393763711   kimiya.smaeliyan@yahoo.com 

 مراقبت زیبایی گل سرخ 14
مرضیه کرم 

 الدین

مرضیه کرم 

 الدین
0381      

روبروی -خیابان سعدی

جنب کفش -سه راه یغما

 فروشی قادری )زیرزمین(

33340919 9016301764 33331410 stvto.s.golesorkh@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی 1سرخگل  11
سیده مهسا 

 زرگر

مرضیه کرم 

 الدین
0396       

میدان امام ابتدای خ 

 باهنر
33310194 9016301764   Stvto.s.golsorkh1@chmail.ir 

16 
گلریزشقایق 

 سمن

صنایع دستی 

 وهنر
 زهرا معصومیان

ربابه خوش 

 ارهنج
0387      

بلوار سعدی روبروی 

شهرداری کد پسنی 

3103693083 

33317310 
9011311138-

9374104186 
  stvto.s.golrizsaman@chmail.ir 

 مایسا 17

هنرهای 

-تجسمی

 هنرهای تزیینی

صدیقه 

حسن -زنگیان

 کاشی

      0388 صدیقه زنگیان

-بلوار شهیدچمران

-متری پنجم پست04

ادران شهید کوچه بر

 111پالک-تبیانیان

33446168 9017300194   stvto.s.maysa@chmail.ir 

mailto:Stvto.s.ghasr@chmail.ir
mailto:Stvto.s.golsorkh2@chmail.ir
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 مطلس 18
-طراحی دوخت

 دوخت سنتی

طیبه اسیری 

 سرخه

طیبه اسیری 

 سرخه
0384       

کوی -خ ارسطو-سرخه  

روبروی لوازم -شهیدوطنی

 التحریرآزادگان

33604100 9013308309   stvto.s.matlas@chmail.ir 

       0381 محمدابوالمعالی محمدابوالمعالی اتومکانیک مهارت 19

-میدان مشاهیر

باغ -بلوارمیرزای شیرازی

روبروی -فردوس

-قصرپوشاک میراج

-مجتمع بهرامی

 3104603986کدپستی

33337493 9366936397   stvto.s.maharat@chmail.ir 

 مهداد 31

فناوری 

-اطالعات

امورمالی 

 نعمرا-بازرگانی

سکینه 

-رحمانیان

 داودعراقی

سکینه 

 رحمانیان
0378      

تقاطع -بلوارولیعصر

 19پالک -بلوارمولوی 
33346334 

9011301414-

9010306343 
33311044 stvto.s.mahdad@chmail.ir 

       0391 زهرا یعقوبی زهرا یعقوبی مراقبت زیبایی ناز بانو 30

خیابان -بلوار بسیج

جنب بستنی  -رزمندگان

 فروشی
  9090343973   Stvto.s.yaghobi.naz@chmail.ir 

31 
نگارستان 

 شمس
      0387 یزدان شمسی یزدان شمسی هنرهای تجسمی

نبش خ -بلوارجمهوری

 نهم
33434187 9011309748   stvto.s.nshams@chmail.ir 

      0394 مسعود موذن مسعود موذن فناوری اطالعات نوآوران 33

خیابان -بلوار جمهوری 

 پالک-شهید ماشااهلل مداح

093 

33431060 9013303614 - stvto.s.noavaran@chmail.ir 

 طراحی دوخت نوین 34
مهین وشاق 

 علی آبادی

وشاق  مهین

 علی آبادی
0374       

کوچه بن -خیابان سعدی

 10بست 
33311830 9011930710   stvto.s.novin@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی نیک 31
مهوش نیک 

 پورمقدم

مهوش نیک 

 پورمقدم
0380      

 08خ -شهرک تعاون 

 11پالک -غربی 
33441006 9017316111 33431310 stvto.s.nik@chmail.ir 

 نیما 36
فناوری 

 عمران-اطالعات

نیمامعصوم 

مریم -پرست

 شعبانی

نیمامعصوم 

 پرست
0381      

نبش -چهرراه صائب

 18پالک-1صاحب االمر
33341311 

9013303871-

9010300019 
33341311 stvto.s.nima@chmail.ir 

 طراحی دوخت هنر 37
فاطمه جهان 

 محسنی

فاطمه جهان 

 محسنی
0370       

جنب -شهرک تعاون 

مجتمع -مسجدالزهرا

 غیرانتفاعی صبا

33433030-

33434146 
9018311010 33434646 stvto.s.honar@chmail.ir 

mailto:Stvto.s.yaghobi.naz@chmail.ir
mailto:stvto.s.noavaran@chmail.ir
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      0380 زهراولیئی زهراولیئی هنرهای تجسمی ولئیی 38
خ -انتهای بلوارورزش

 ابتدای خ نصرت-دهخدا
33434439 9093309674   stvto.s.valiei@chmail.ir 

 جعفر ابراهیمی برق فنی کار 39

شرکت دانش 

بنیان دانشکده 

فنی و حرفه ای 

 پسران

0397      

-بلوارشریف واقفی 

دانشکده فنی و حرفه ای 

 برادران سمنان

33331331 9011310191     
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان شاهرود
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال آدرس پست الکترونیک
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس همراه ثابت

 هنرهای تجسمی ارشدی 0

فهیمه 

السادات 

 ارشدی 

فهیمه 

السادات 

 ارشدی 

0381          

خیابان -شاهرود

چهار راه -فردوسی

ساختمان -موزه

 غدیری

31118448 9371401113   stvto.sh.arshady@chmail.ir  

 البرز 1

همرهای -هنرهای نمایشی-گردشگری

-صنایع دستی)دوختهای سنتی(-تزئینی

 صنایع چرم ،پوست،خز

ملک 

-درخشانیان

صدیقه 

 صادقی

نسرین 

 دزیانیان
0316          

 4بین کاج  -خ کاج 

نبش خ شهید  - 6و 

 11پ  -عجمی 

31333398 9013734181   stvto.sh.alborz@chmail.ir  

 1البرز 3

صنایع دستی )بافت -طراحی دوخت

-صنایع غذایی-فناوری اطالعات-،فرش(

بهداشت و -هنر تجسمی-خدمات تغذیه ای

 مالی بازرگانی-خدمات آموزشی-ایمنی

ملک 

-درخشانیان

صدیقه 

-صادقی

نسرین 

-دزیانیان

مینه ته

-کاویانی

محمد 

 شاهرودی

نسرین 

 دزیانیان
0391          

خیابان چمران ، 

میدان سالمت ، 

کانون فرهنگی 

 شهید بهشتی

311387

30 
9013734181   Stvto.sh.alborz0@chmail.ir  

 مراقبت زیبایی آذین 4
فاطمه 

 پهلووری

فاطمه 

 پهلووری
0387          

-مجن-شاهرود

-کوچه بهزیستی

باالتر از تعاونی 

 تولید

31173307 9017736031   stvto.sh.azin@chmail.ir  

1 
آرسس 

 رایانه
 عمران-فناوری اطالعات

فاطمه 

 اسماعیلی

فاطمه 

 اسماعیلی
0393        

میدان -شاهرود

-پاساژ ولیعصر-امام

 1طبقه 

31111016 9016833987   stvto.sh.arses@chmail.ir  

 طراحی و دوخت آزاده 6
مریم 

 بسطامی

مریم 

 بسطامی
0388          

ابتدای -شاهرود

-شهریور 07خیابان 

جنب فرش و موکت 

 قناد

31146819 9014731189   stvto.sh.azadeh@chmail.ir 

mailto:stvto.sh.arshady@chmail.ir
mailto:stvto.sh.alborz@chmail.ir
mailto:Stvto.sh.alborz1@chmail.ir
mailto:stvto.sh.azin@chmail.ir
mailto:stvto.sh.arses@chmail.ir
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 صنایع غذایی به کام 7
معصومه 

 هاشمی

عصمت 

 نقیبی
0381          

خیابان فردوسی 

کوچه جدید 

االحداث روبروی 

شهرداری کوچه 

 1مادر پالک 

31111191 

9093730998

-

9017731614 
  stvto.sh.behkam@chmail.ir 

 طراحی و دوخت بهدوخت 8

معصومه 

-قاسمی

محبوبه 

 قاسمی

معصومه 

 قاسمی
0380           

ابتدای خیابان 

نبش کوچه -تهران

-031پالک -پنجم

 جنب کبابی شمشاد

31131161 9013741316 
311311

61 stvto.sh.behdukht@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی پریسا 9

فاطمه 

-ظهوری

 نکیسا کرد

فاطمه 

 ظهوری
0311          

-تهرانخیابان 

-شهریور 8خیابان 

 18پالک 

11114009 9010733078 
311140

09 
stvto.sh.parisa@chmail.ir 

          0387 بتول عامری ملیحه عامری طراحی و دوخت/  هنرهای تجسمی ترنم 01

شهریور 07خیابان 

نبش کوچه کاشانی 

  18پالک 

31130981 9014733481   stvto.sh.taranom@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی تندیس 00
سهیال 

 مجرمی

سهیال 

 مجرمی
0381          

-شهریور 07خیابان 

کوچه شهید 

 11پالک-کاشانی

31343830 9011731664   stvto.sh.tandis@chmail.ir 

 ثمین  01

فناوری اطالعات/مالی وبازرگانی/هنرهای 

-امور اداری-الکترونیک  -عمران -تجسمی

 -خدمات آموزشی -فرهنکیتکنولوژی 

هنرهای  -گردشگری -صنایع پوشاک 

فن آوری نرم -بهداشت و ایمنی  -نمایشی

 فرهنگی 

مرجانه 

 -لشگری  

مهدی 

-لشگری

حوامحمدخا

حسن -نی

 لشگری

مرجانه 

 لشگری

0381-

0380 
         

خیابان امام روبروی 

 پارکینک شهرداری 
31131810 9010731061 

311371

81 
stvto.sh.samin@chmail.ir 

 خانه هنر 03

خدمات -صنایع غذایی-صنایع پوشاک

بهداشت -هنرهای تزئینی-تغذیه ای 

خدمات -هنرهای تجسمی-وایمنی

-صنایع دستی )دوخت سنتی(-آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

عشرت 

 صدیقی

عشرت 

 صدیقی
0381         

بهمن 11خیابان 

روبروی خرقانی 

مجتمع سپهر طبقه 

 0اول واحد

31141911 9010713189 
311419

11 stvto.sh.khhonar@chmail.ir 

           0377 فاطمه متین فاطمه متین طراحی و دوخت دانش 04

خیابان  شهید مدنی 

کوچه شهیداکبری 

کوچه  فنائیان پالک 

10 

31339181 9014740710   stvto.sh.danesh@chmail.ir 
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 دنیای نو 01

صنایع 

‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘دستی)چوب

-پوشاک -فناوری اطالعات - چرم(

هنز -هنر های تجسمی -دوختهای سنتی

 امور مالی و بازرگانی -تزئینی

         0387 عفت کردی عفت کردی

 11خیابان -شاهرود

جنب پاساژ -بهمن

ورودی -برلیان 

-سینما فرهنگ 

 طبقه هم کف

31117174     stvto.m.donyaeyno@chmail.ir  

 مراقبت زیبایی رای مند 06
نیلوفر ایزدی 

 توسنلو

نیلوفر ایزدی 

 توسنلو
0391          

ابتدای  -خیابان امام

 -خیابان پیشوا

زیرزمین پیتزا 

 کسری

313373

41 
9014738174   Stvto.sh.raymand@chmail.ir  

07 
رقص 

 سوزن

 صنایع-صنایع دستی ) دوختهای سنتی(

 صنایع پوست،چرم،کاغذ-پوشاک

معصومه علی 

 محمدی

معصومه علی 

 محمدی
0391          

متری 18 -شاهرود

بین  -امام خمینی

 -14و11کوچه 

 374پالک

31338610     
Stvto.sh.raghsesuzan@chma

il.ir  

 طراحی و دوخت ریحانه  08
کبری 

 عابدیان

کبری 

 عابدیان
0386           

شهرک -شاهرود 

خیابان -انقالب

-03کوچه -شهریار

 07پالک 

31338746 909730998   stvto.sh.reyhaneh@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی سن سون 09

فاطمه فرج 

هدی -زاده 

هانیه -نوری

 نوری

فاطمه فرج 

 زاده 
0381          

بهمن.کوچه  11خ 

شهرداری . روبرو.ی 

 موزه

31119876 9010733146 
311198

76 
stvto.sh.sansoven@chmail.ir 

 گردشگری-خدمات آموزشی سوی گل 11
فرنازمشاوره 

 ابربکوه

گنجینه 

اطالعات و 

 ارتباطات

0391          

شاهرود خیابان 

فردوسی کوچه 

ساختمان آجرنما 07

 0قرمز واحد 

  9017738637   Stvto.sh.suigle@chmail.ir  

 طراحی و دوخت شکوه 10
-فاطمه شعار

 ماهرخ شعار
           0379 فاطمه شعار

شهرک البرز بلوار 

شیخ فضل اهلل نوری 

 71پالک  09کوچه 

31396111 9017737188   stvto.sh.shokuh@chmail.ir 

 فناوری اطالعات/برق/خدمات آموزشی صنعتگران 11

تیمور 

بهروز  -اکبری

-اکبری

 مرضیه اکبری

فرشته  

 اکبری
0381          

خ تهران. بلوار 

عدالت. بعداز خ 

 1الغدیر.قواره 

31391306

-07 
9014731814   

stvto.sh.sanatgaran@chmail.i
r 

 مکانیک -تاسیسات  طلوع 13

محمدحین 

-سوهانی

فاطمه 

 سوهانی

فاطمه 

 سوهانی
0393          

خیابان -شاهرود

روبروی -فردوسی

کوچه -اداره پست

 0پالک -1

31117741 9094191181   stvto.sh.toloue@chmail.ir  

mailto:stvto.m.donyaeyno@chmail.ir
mailto:Stvto.sh.raymand@chmail.ir
mailto:Stvto.sh.raghsesuzan@chmail.ir
mailto:Stvto.sh.raghsesuzan@chmail.ir
mailto:Stvto.sh.suigle@chmail.ir
mailto:stvto.sh.toloue@chmail.ir
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 غفوریان 14
صنایع دستی )دوخت -صنایع نساجی

 صنایع دستی )بافت(-سنتی( 

اشرف 

غفوریان 

 باغبان

اشرف 

غفوریان 

 باغبان

0379          
کوچه -خیابان شهدا

 9پالک-شرقی 08
  9014731181   stvto.sh.ghafuriyan@chmail.ir 

 فاطیما 11
هنرهای تزئینی/صنایع دستی )دوخت 

 سنتی(

مهدیه 

 عسگری پور

مهدیه 

عسگری 

 پور

0379          

خیابان آیت اهلل 

مدرس، )تهران( 

نرسیده به چهارراه 

 نادر

31133741 9017737139   stvto.sh.fatima@chmail.ir 

16 
فناوران 

 شریف
          0391 احمد شریفی احمد شریفی گردشگری-اطالعاتفناوری 

بلوار  -شاهرود

تقاطع  -آزادی

 333پالک  -خرقانی
  9097441918   Stvto.sh.fnsharif@chmail.ir  

17 
کانون 

 بسیج 
 فناوری اطالعات/طراحی ودوخت

مهری ناز 

-تقوی

مصطفی 

 خانی

 کانون بسیج
0383-

0386 
         

خیابان امام نرسیده 

 به فروغی 
31116191 9011730961   

stvto.sh.kanunebasij@chmail
.ir 

18 

کانون 

شهیدبهش

 تی

   فناوری اطالعات
کانون 

 شهیدبهشتی
0384          

خیابان رزمندگان، 

 )کوزه گری(
31131119 9011731304   

stvto.sh.kanunebeheshti@chmai
l.ir 

 فناوری اطالعات کاوش 19

ملیحه علی 

محمد -اکبری

مهدی 

 بدرآبادی

ملیحه علی 

 اکبری
0388          

خیابان -میدان امام

روبروی -بهمن  11

جنب -اداره برق

 1طبقه-اداره پست

31140110 9016733060   stvto.sh.kavosh@chmail.ir 

31 
کمال 

 الملک 

صنایع دستی )دوخت -هنرهای تجسمی

 سنتی(
 بتول صاحبی 

بتول 

 صاحبی 
0386          

-بهمن 11خیابان 

جنب بانک تجارت 

ساختمان -مرکزی

 3طبقه-اطلس

31141741 9018731106   
stvto.sh.kamalolmolk@chmai

l.ir 

 مراقبت زیبایی کمند 30
معصومه 

 کریمیان

معصومه 

 کریمیان
0378          

شهریور  07خیابان 

ک شهید مصطفائی 

ک شهید امینی بن 

 بست ناهیدی 

31111933 
 

9014741413   stvto.sh.kamand@chmail.ir 

mailto:Stvto.sh.fnsharif@chmail.ir
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 مراقبت زیبایی گل سیما 31

محبوبه 

محمد 

عرب -حسنی

-یارمحمدی

 الهه فضلی

محبوبه 

محمد 

 حسنی

0379          

هالل احمر بلوار 

قبل از میدان بسیج 

هفت متری اول 

  7پالک 

31341717 9014730388   stvto.sh.golsima@chmail.ir 

33 

گل 

سیما)شع

 به(

 الهام فضلی مراقبت زیبایی

محبوبه 

محمد 

 حسنی

0391          

بهمن. خ  11خ 

شهرداری. روبروی 

 درب خروجی موزه

31141381 9014730388   stvto.sh.golsima1@chmail.ir 

 مراقبت زیبایی گل گیس 34
معصومه 

 حسن ملکی

معصومه 

 حسن ملکی
0377          

 مفتح-خیابان مفتح

 313پالک -37
31361113 

9016731019
-

9098837119 
  stvto.sh.golgis@chmail.ir 

 افسانه باکوئی طراحی و دوخت گل نرگس 31
افسانه 

 باکوئی
0386           

خ ساحلی شمالی. 

بعد از پل آیت اله  

غفاری. کوچه 

 1شهیدبسطامی. پ

 شمالی

31361411 9014736011   
stvto.sh.golenarges@chmail.i

r 

36 
گیسو 

 کمند
 مراقبت زیبایی

مهری 

 کریمیان

مهری 

 کریمیان
0394          

 07خیابان -شاهرود

کوچه -شهریور

 6پالک -بهزیستی

3111933 9014741181   
stvto.sh.gisokamand@chmail

.ir  

37 
گیسوکمن

 1د
 مراقبت زیبایی

مرضیه 

 مصلحی

مهری 

 کریمیان
0396          

 07خیابان -شاهرود

کوچه قلعه -شهریور

 41کوچه-ولی آباد
  9014741181     

 مراقبت زیبایی مهدیس 38
جمیله 

 اصغریان

جمیله 

 اصغریان
0381          

-خیابان فردوسی

خیابان حجاب نبش 

 میدان حجاب
  9011731110   stvto.sh.mahdis@chmail.ir 

 فناوری اطالعات/مالی و بازرگانی میرداماد 39

اعظم 

-خداوردی

امیر حسین 

 براتی

اعظم 

 خداوردی
0386          

فردوسی خیابان 

کوچه هفتم) 

 9عظیما( پالک

31111311 9013733618   stvto.sh.mirdamad@chmail.ir 

41 
مینو 

 مهرگان 

نایع ص-صنایع دستی )بافت(-صنایع غذایی

 دسنی )فرش(

نعیمه 

 کالنتری 

نعیمه 

 کالنتری 
0386          

میدان قیام خیابان 

  60آفتاب پالک
31114187 9010730117   

stvto.sh.mmehregan@chmail
.ir 

 نیکان 40

فناوری اطالعات/مالی و 

بازرگانی/عمران/اموراداری/خدمات 

 صنایع دستی )فرش(-آموزشی

محمدلطفیان

عطیه -

 کریمی

          0389 محمدلطفیان

شاهرود خیابان 

حافظ جنوبی کوچه 

 09پالک09

31331018 9013303849   stvto.sh.nikan@chmail.ir 

mailto:stvto.sh.gisokamand@chmail.ir
mailto:stvto.sh.gisokamand@chmail.ir
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          0391 ربابه خدامی ربابه خدامی مراقبت زیبایی نینا 41

 -شاهرود

 -01ک -بهمن11خ

روبروی داروخانه 

 دی

31134137     Stvto.sh.nina@chmail.ir  

43 
هزارو 

 یکشب
 مهناز بهیادی صنایع غذایی

مهناز 

 بهیادی
0381          

-بلوارآزادی

ج1باالترازبنیادشهید

پالک -4نب کوچه 

033 

31364431 9094193016   
stvto.sh.hezaroyekshab@ch

mail.ir 

           0386 هالل احمر زهرا مرادی طراحی و دوخت هالل احمر 44
مهدی اباد میدان 

 ولیعصر
31301116 

9361904111

1-

1901873131

6 

  stvto.sh.helalahmar 

 مراقبت زیبایی هنر گلها 41
نسرین 

 ریحانی بزرگ

نسرین 

ریحانی 

 بزرگ

0371          

چهار -خیابان امام

جنب -راه پبشوا

 1پالک -پیتزاکسری

31368608 9010730083   stvto.sh.hgolha@chmail.ir 

 هوش برتر 46
ر کنترل و ابزا-الکترونیک-فناوری اطالعات

 دقیق

فاطمه 

-سلیمانی

رامین عالقه 

 بند حسینی

محبوبه 

 سلیمانی
0391          

-خیابان فردوسی

-0خیابان حجاب 

-00جنب پالک 

 کودکستان فرشتگان

31119047 

9013741741

-

9094309037 
  

stvto.sh.hoshebartar@chmail
.ir  

 مالی بازرگانی-اطالعاتفناوری  سپهر 47
مرضیه 

 هوشنگ

انسیه 

 پهلووری
0397          

مجن کوچه فرهنگ 

روبروی دبستان 

 شهید رجایی

31173307 9008681881     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stvto.sh.nina@chmail.ir
mailto:stvto.sh.hoshebartar@chmail.ir
mailto:stvto.sh.hoshebartar@chmail.ir
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان مهدیشهر
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تماستلفن 

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 آدرس پست الکترونیک همراه ثابت

      0389 مینو)زهرا(حافظی مینو)زهرا(حافظی مراقبت و زیبایی 1الماس 0

میدان -درجزین 

-10رسالت -مادر

 101پالک 
  9011303181 stvto.mh.almas1@chmail.ir  

 مراقبت وزیبائی  بیتا 1
گل بی بی 

 صاقیان

گل بی بی 

 صاقیان
0387      

خیابان -مهدیشهر

کوچه بانک –امام 

روبروی -تجارت

 پاساژهادی

13610114 9013304111 stvto.mh.bita@chmail.ir  

3 
ترنم 

 باران
      0387 فرزانه تبیانیان  شهربانو تیرانی  طراحی ودوخت 

 ارعشایرمهدیشهربلو

جنب مدرسه راه 

زینب ساختمان 

 3ترانی طبقه 

  9013309416 stvto.mh.taranombaran@chmail.ir  

      0391 زهرا صفائیان معصومه امدادی صنایع پوشاک ستایش 4

-میدان امام رضا

-طبقه سوم کاچیال

 4واحد

33619670 9091303467 www.z.safaean@chmail.ir  

      0383 لیدوش گل هاشم  لیدوش گلهاشم  مراقبت وزیبائی  شقایق 1

مهدیشر . خیابان 

امام . روبروی بانک 

توسعه و تعاون . 

سرای حاج قلی 

  60نورانی پالک 

33617104 9091760091 stvto.mh.shaghayegh@chmail.ir  

 مراقبت وزیبائی  مهتاب  6
خیرالنسا 

 صمدیان 

خیرالنسا 

 صمدیان 
0383      

-مهدی شهر

-حسینیه اعظم

خیابان امام 

جنب -حسین

 لبنیات پاژنگ

13606046 9014306801 stvto.mh.mahtab@chmail.ir  

7 

هنر 

معماری 

ایران 

 زمین

صنایع دستی -عمران

 )چوب،فلز،سفال،چاپ،شیشه،سنگ،چرم(

ابوالفضل دانایی 

 فرد

ابوالفضل دانایی 

 فرد
0396      

مهدی شهر خیابان 

شهریور پالک  07

01 

33611696 9011309488   

 معصومه امدادی مالی بازرگانی-اطالعات فناوری فراتک 8
زینب ذوالفقاری 

 عرب
0397      

خیابان -میدان امام

جنب اداره -امام

 مخابرات مهدیشهر

33619804 9316491304   

 

mailto:stvto.mh.almas2@chmail.ir
mailto:stvto.mh.bita@chmail.ir
mailto:stvto.mh.taranombaran@chmail.ir
http://www.z.safaean@chmail.ir
mailto:stvto.mh.shaghayegh@chmail.ir
mailto:stvto.mh.mahtab@chmail.ir
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 دامغاناطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تماستلفن 

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 آدرس پست الکترونیک همراه ثابت

 مراقبت و زیبایی  آبنوس  0
سکینه 

 ابراهیمیان 
     87 سکینه ابراهیمان 

-خ زینبیه-خ شهیدبهشتی

جنب درمانگاه قمر بنی 

 هاشم

31141018 9016300640 stvto.d.abnus@chmail.ir 

     87 اکرم باستی  الهه عاشوری فناوری اطالعات  تابش 1
جنب -محله نو-دامغان 

 شیرینی سرای قصر عسل
31146118 9014304936 stvto.d.tabeshrayan@chmail.ir 

     0396 رضوان بادپا مریم واهی وش مراقبت زیبایی رضوانه 3
کوچه -خیابان زینبیه

 03پالک-شهید قوسی
31160830     

 طراحی دوخت  سماء 4
معصومه 

 خسروی 
     87 معصومه خسروی 

خیابان  -شهرک گلستان 

پالک  04گل نیلوفر فرعی 

8  

31139181 9017304111 stvto.d.sama@chmail.ir 

 طراحی دوخت  شمس 1
سیمین 

 شیرازیان 
     77 سیمین شیرازیان 

ضلع -بهمن 11خیابان 

 11شمل شرقی مبدان 

 جمب سوپر بهمن-بهمن

  9017316841 stvto.d.shams@chmail.ir 

     86 منصوره مکریمی  منصوره مکریمی  مراقبت و زیبایی  غزال  6

شهرک بوستان بعداز چهار 

 -راه شبکه بهداشت  

 ساختمان خراسانی 

31140347 9338160887 stvto.d.ghazal@chmail.ir 

 فرشتگان 7
خدمات -صنایع غذایی

 تغذیه ای

فرشته عبداله 

 زاده
     0394 فرشته عبداله زاده

خیابان -خیابان شاهچراغی

 17پالک -ابوریحان
31143413 9011307141 fereshtegan@chmail.ir  

8 
فرشتگان 

 نیک
     0394 لیالصفری لیال صفری مراقبت زیبایی

خیابان -بلوارشمالی

 30پالک -روحانی
31113636 9011476139 nik@chmail.ir  

     17 ناهید وکیلی  ناهید وکیلی  طراحی دوخت  فروغ 9
جنب -پشت شهرداری

 کوچه اول-اداره اوقاف
31161668 9017313191 stvto.d.forugh@chmail.ir 

mailto:fereshtegan@chmail.ir
mailto:nik@chmail.ir


 

35 
 

 کدبانو 01

-تجسمیهنرهای 

خدمات -صنایع غذایی

 تغذیه ای

     0391 صدیقه غنی ئی صدیقه غنی ئی

-خیابان شهید بهشتی

-خیابان بن بست فرخنده 

پالک -سمت چپ-4درب 

40 

31111178 9016300796 azad.kadbanoo 

 مراقبت زیبایی کژال 00
میترا قادری 

 برمی

سمانه شیرازی 

 رومنان
0391     

خیابان -گلستانشهرک 

کوچه شب -یاس شمالی

 0پالک-بو

31113713 9381060090 Kajall090@chmail.ir  

 گل بانو 01
مراقبت و زیبایی/ 

 صنایع دستی
     80 اعظم فرج زاده  اعظم فرج زاده 

شمالی خیابان آیت بلوار 

 01خیابان  -اهلل نوری 

 فروردین

31137091 9016300796 stvto.d.golbanu@chmail.ir 

 لوتوس سفید 03
ع صنای -صنایع پوشام 

 دستی)دوخت سنتی(
     0397 مهناز نیک فر مریم شادکام 

خیابان ورزش نرسیده به 

میدان ورزش روب روی 

 3شهربازی پالک 

31141194   mahmood.babaei68@gmail.com 

 طراحی دوخت  ماهان  04
فاطمه 

 امیرماهانی 
     87 فاطمه امیرماهانی 

خیابان -شهرک بوستان 

شمس -اقبال الهوری

 6پالک 0فرعی -تبریزی

31131419 9014301116 stvto.d.mahan@chmail.ir 

        9018301711 stvto.d.mahnush@chmail.ir  76 ربیعی زهرا  زهرا ربیعی  مراقبت و زیبایی  ماهنوش  01

     87 فاطمه مزینانی  فاطمه مزینانی  طراحی دوخت  مهر  06
بلوار شمالی.جنب برج 

 8کیمیا.پ
31134441 9090319873 stvto.d.mehr@chmail.ir 

     86 سوسن رضایی  سوسن رضایی  آرایش و پیرایش  مهشید  07

مقابل -ابتدای باغ عالمی

-مشاور امالک بعثت

خیابان آیت اله -بلوارآزادی

 08پالک -نوری

31148094 9091307314 stvto.d.mahshid@chmail.ir 

 هماپرداز  08
-فناوری اطالعات 

 امورمالی وبازرگانی 

محمد رضا 

 اکرم-باباخانیان

 حیدرآبادی 

     83 محمد رضا باباخانیان 

قه طب-ابتدای بلوار پیروزی

فوقانی داروخانه دکتر 

 حیدر نژاد

31141879 9011311914 stvto.d.homapardaz@chmail.ir 

 

 

 

 

 

mailto:Kajall191@chmail.ir
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 گرمساراطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تماستلفن 

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 آدرس پست الکترونیک همراه ثابت

 اندیشه نوین  0
امور مالی و -فناوری اطالعات 

 بازرگانی
         0388 مریم رزم آور مریم رزم آور

-آرادان . میدان امام

بعد از -باالتر از بازار

خدمات کامپیوتر 

-نبش بازار-حسیمی

طبقه -منزل میر علمی

1 

34144101 9011300488 stvto.g.andishenovin@chmail.ir  

          0386 سمیرا حسینی  سمیرا حسینی مراقبت زیبایی  بهار  1

خیابان شهید -گرمسار

کوچه شب -علیزاده 

 01پالک -بو
  9013308489 bahartvto@chmail.ir  

parnna.tvto@chmail.ir 9377141609 34141788 ارادان خ شهرداری           0386 مرضیه قندالی  مرضیه قندالی  طراحی دوخت پرنا  3  

 پویا صنعت 4

مالی -فناوری اطالعات

-خدمات آموزشی-بازرگانی

 گردشگری

محمد شاه 

 حسینی

محمد شاه 

 حسینی
0391          

روستای -آرادان

میدان -داورآباد

-چهارصددستگاه

ساختمانهای جهاد 

-کشاورزی

 37ساختمان

34141916 9093331933 poyasanattvto@chmail.ir  

 رایان افزار  1
فناوری اطالعات مالی 

 بازرگانی.خدمات آموزشی 

عبدالعظیم 

-کالتی

 مهنازگردان

          0373 عبدالعظیم کالتی 
گرمسار میدان معلم 

 ضلع جنوبی 
34118113 9010300116 rayanafzartvto@chmail.ir  

          0387 طاهره مختاری  طاهره مختاری  صنایع دستی )بافت( زرباف  6

گرمسار خ تختی 

کوچه شهید رحیم 

 زاده 

34136196 9011317716 zarbatftvto@chmail.ir  

 معدن شهید  حسن اکبری 7

انجمن صنفی 

شرکتهای 

مهندسی آتش 

 کاری

          0397 مهدی فقیهی

صنعتی شهرک 

مرکزارتقاء  -ایوانکی

مهارت فنی و حرفه 

 ای

34183681 9011190171 fam6111@gmail.com 

mailto:stvto.g.andishenovin@chmail.ir
mailto:bahartvto@chmail.ir
mailto:parnna.tvto@chmail.ir
mailto:poyasanattvto@chmail.ir
mailto:rayanafzartvto@chmail.ir
mailto:zarbatftvto@chmail.ir
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 فناوری اطالعات مالی بازرگانی  عصردانش  8

مریم 

مستخدمی.رضا 

 مستخدمی

          0384 مریم مستخدمی

گرمسار.خیابان 

مخابرات )شهید 

مجتمع -رجایی (

 دکترعاشوری

34111313 9014301467 asredaneshtvto@chmail.ir  

          0390 وحیده اشتری وحیده اشتری صنایع غذایی گل گندم 9

خیابان  -ایوانکی

جنب -انقالب اصلی

 بانک کشاورزی

1849719 9096689110 golegandomtvto@chmail.ir  

          0370 جمیله محسنی زهرا ایجی  مراقبت زیبایی  گلریز  01
گرمسار خ فیاض 

 31بخش پ 
34117994 9371697178 golriztvto@chmail.ir  

          0387 مرضیه میرآخوری منتهی میرآخوری صنایع غذایی  مرجان  00

گرمسار.خیابان شهید 

نبش کوچه -منتظری

-شهید علیرضاحیدری

طبقه -مجتمع زمرد

 16واحد-1

  9090313498 marjantvto@chmail.ir  

          0394 زهراایجی زهرا ایجی  مراقبت زیبایی مریم 01

-سپاهخیابان -گرمسار

خیابان جانبازان 

 079پالک -غربی

34117811 9371697178 z.igitvto@chmail.ir  

          0381 طاهره نوروزی طاهره نوروزی  مراقبت زیبایی  مهدیه  03
ارادان کوچه 

 دادگستری 
34143341 9011310071 mahdiehtvto@chmail.ir  

          0391 مریم مهرآئین مینا مهرآئین مراقبت زیبایی مهرآرا 04

خیابان -گرمسار

داخل پاساژ -شیالت

 مریمی
  9369391331 meraratvto@chmail.ir  

          0361 مهرخ کرد افشار مهرخ کرد افشار طراحی دوخت میخک  01

خیابان -گرمسار

کوچه ششم -مبارزان

 شرقی
  9096714977 mikhaktvto@chmail.ir  

 نوین صنعت 06

مالی -فناوری اطالعات

-خدمات آموزشی-بازرگانی

 گردشگری

          0396 معصومه نجار معصومه نجار

روستای -آرادان

میدان -داورآباد

-چهارصددستگاه

ساختمانهای جهاد 

-کشاورزی

 38ساختمان

34141916 9096671376 novinsanattvto@chmail.ir  

          0397 احسان حسمی شاهپور حسنی برق همای دانش 07

ایوانکی  -جاده سمنان 

جلوتر از -ورودی اول -

سالن  -پمپ بنزین 

چند منظوره شهرداری 

 طبقه اول -

  9006091814 homayedanesh317@gmail.com 

 

mailto:asredaneshtvto@chmail.ir
mailto:golegandomtvto@chmail.ir
mailto:golriztvto@chmail.ir
mailto:marjantvto@chmail.ir
mailto:z.igitvto@chmail.ir
mailto:mahdiehtvto@chmail.ir
mailto:meraratvto@chmail.ir
mailto:mikhaktvto@chmail.ir
mailto:novinsanattvto@chmail.ir
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 میامیاطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تماستلفن 

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 آدرس پست الکترونیک همراه ثابت

          0394 ام کلثوم بیات ام کلثوم بیات مراقبت و زیبایی آی پارا 0
خیابان امام  -میامی سوداغلن

 خمینی
31636770 9098833166   

1 
پازیریک 

 سرحد
          0393 فاطمه صادقی فتانه آقایی صنایع دستی )بافت(

-خیابان امام رضا1-میامی

 مجتمع تجاری مقدم
31611101 9097433108 stvto.m.pazirik@chmail.ir  

 چرتکه 3
-امورمالی بازرگانی

 فناوری اطالعات
         0393 تهمینه عباسی تهمینه عباسی

روبروئی -میدان امام رضا-میامی

 بانک صادرات
31613939 9013737113 stvto.m.chortkeh@chmail.ir  

 هنرماندگار 4

-دستی )بافت(صنایع 

صنایع -هنر تجسمی

-دستی )دوخت سنتی(

-صنایع دستی )فرش(

صنایع چرم ، پوست 

 ،خز

 زینب صائمی
صنایع دستی 

 هنر ماندگار
0394          

جنب -خیابان امام رضا1-میامی

 صندوق قرض الحسنه
  9091461711 stvto.m.mandegar@chmail.ir  

          0379 ربابه شکاری فاطمه شکاری مراقبت و زیبایی ونوس 1
بیست متری اداره -شهرک امام

 راه)خیابان شهید باهنر(
6111393 909738173 stvto.m.venus@chmail.ir  

 

 

 

 

 

mailto:stvto.m.pazirik@chmail.ir
mailto:stvto.m.chortkeh@chmail.ir
mailto:stvto.m.mandegar@chmail.ir
mailto:stvto.m.venus@chmail.ir

